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Valoração do lixo: ganhos e perdas no processo de gestão de resíduos sólidos urbano 
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de Lima, Eduardo Vicente Schley, Luzia Felix da Silva, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
As graves consequências do desrespeito às leis naturais podem ser verificadas na agricultura, na 
medicina, na saúde, na educação, na arte, no meio-ambiente, na política, na economia, e em todos 
os demais campos da atividade humana. Essa situação já chegou ao seu limite. Se continuar agindo 
assim, é certo que o homem acabará destruindo o planeta e a si mesmo (*). Os fenômenos do 
acúmulo e produção de Resíduos Sólidos Urbanos ? RSU - ocasiona a poluição do solo, das águas e 
do ar com resíduos tóxicos, o que propicia a proliferação de vetores de doenças. A pesquisa procurou 
evidenciar através de referencial bibliográfico e entrevistas, a importância do processo de valoração 
ambiental, com vistas a demonstrar os ganhos e perdas financeiras ao longo do processo de Gestão 
de Resíduos Sólidos no Município de Campo Grande - MS. A contabilidade ambiental surge, portanto, 

como forma de analisar e planejar meios de mitigação dos processos de degradação do meio 
ambiente, sendo ferramenta eficiente de geração de dados e informações sobre como agir diante 
de problemas sociais e econômicos dos setores públicos e privados. 
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Análise crítica da logística de distribuição e marketing ambiental implantada em uma 
indústria e comércio de madeiras 

 
José Carlos Pina, Silvia Nélida da Conceição Lima, Luiz Antonio Higino da Silva, Miguel Valmaceda 
de Lima, Eduardo Vicente Schley, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
A logística no período entre o final do século XX e inicio do XXI tem seguido uma tendência visando 
atender a necessidade de mitigação dos impactos ambientais gerados em seus processos, no sentido 
de promover a sustentabilidade sem que ocorram perdas da rentabilidade e da satisfação no 
atendimento aos clientes. Foi realizado um diagnóstico na empresa DELB ? Indústria e Comércio de 
Madeiras, localizada em de Ribas do Rio Pardo ? MS, avaliando a logística de distribuição adotada 
com foco voltado aos impactos ambientais. A logística, hoje, tem grande importância como 
diferencial competitivo nas empresas e apresenta grande influência no poder de decisão do 
consumidor final. A logística de distribuição inclui todas as atividades de movimentação de produtos, 
distribuição, armazéns ou a consumidores. Esse artigo trata-se de um estudo de caso que utilizou 

como meios de investigação, a pesquisa de campo e bibliográfica. Ao final desse estudo, 
observaram-se os inúmeros processos que envolvem a logística de distribuição adotada pela 
empresa, apresentou, também, vários fatores positivos e negativos como, por exemplo, a alta 
produção de resíduos no processo de beneficiamento da madeira, alta emissão de gases nocivos ao 
meio ambiente, entre outros. No entanto, com ações de gerenciamento logístico e ambiental podem-
se mitigar os impactos ambientais e se obter resultados diversos que atinjam tanto as esferas 
ambientais como os rendimentos da empresa que possam servir como Marketing Ambiental. 
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Desafios de gestão da Geração Y no setor de segurança pública 
 
Rafael Alves Pena, Renata Cristina Rocha 

 
Resumo 
O relacionamento interpessoal no ambiente profissional revela-se como um tema complexo, 
exigindo dos dirigentes de organizações o domínio de conhecimentos ligados à gestão e liderança 

de seus colaboradores. Neste sentido, deparar-se com dificuldades frente a pessoas que possuem 
características incomuns não seria surpresa. Principalmente, se tais dificuldades surgissem em 
decorrência de uma geração marcada por diferenciais, qual seja a geração Y e que pertença ao setor 
de segurança pública, especificamente a Polícia Militar Mineira. Sendo assim, através deste problema 
identificado, traçam-se objetivos que visem uma possível elucidação deste questionamento, 
buscando em um referencial teórico fundamentado em opiniões de profissionais atuantes nestas 
disciplinas inter-relacionadas, apontar caminhos capazes de indicar respostas satisfatórias a este 
problema que desponta a frente de organizações necessitadas do frequente diálogo entre pessoas 
para sua continuidade. As respostas encontradas para solucionar esta questão, traduzem-se na 
observação e aplicação das características dos integrantes das organizações para alcance de 
resultados. 
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Os stakeholders e a influência do capital intelectual no ambiente interno das 
empresas 
 
Wendel Carlos de Souza, Adilson Peloggia 

 
Resumo 

Atualmente as organizações vivem na era da sociedade e economia baseada no conhecimento, que 
substituiu a sociedade industrial. Com base neste contexto atual de sociedade informacional, as 
organizações com fins lucrativos para permanecerem no mercado estão buscando novas formas de 
gestão, possibilidades e orientações para a flexibilidade produtiva, produtividade do tempo e na 
participação e integração do grupo de atividade. Sendo assim, as empresas passam a ser uma 
unidade social, política e econômica onde as pessoas passam a maior parte de seu tempo e buscam 
na Gestão do Conhecimento, desmistificar preconceitos e mudar a visão desta ferramenta para algo 
de cunho estratégico, com foco nos resultados e como um importante e decisivo aliado em prol do 
crescimento destas organizações de um modo geral, crescimento profissional e pessoal. Este artigo 
tem como objetivo abordar os Stakeholders na nova organização através de um estudo de caso 
descritivo utilizando ferramentas gráficas de Ishikawa e de WBS, abrangendo a parcela da empresa 
na sociedade, a liderança, o processo de formação de recompensas individuais sobre a ótica da 

teoria dos Stakeholders em uma abordagem instrumental, onde as corporações visam relacionar os 
meios e os fins, identificando aos lideres como administrar recursos para obter sucesso nas 
operações, balanceando os interesses destes Stakeholders com foco para a gestão do Capital 
Intelectual e Organizacional. 
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Um estudo nos processos sucroenergéticos ao desenvolvimento econômico da cidade 
de Dourados-MS 

 
Marcos da Cruz Castro, Marcos Roberto Costa 

 
Resumo 
Com uma população crescente atingindo os 200.000 habitan-tes, e em pleno desenvolvimento, a 
cidade de Dourados desponta na região sul do Estado de Mato Grosso do Sul, como a 2ª. maior 
cidade do estado passando por uma administração publica bastante desestruturada e com muitas 
perspectivas no presente e para o futuro, seu setor sucroenergético em pleno desenvolvimento local 
e regional, esbarrando na falta de mão-de-obra qualificada e centros de qualificação especí-fica, 
considerada polo educacional devido ao número de universidades instaladas e que recebe 
universitários de varias cidades do estado e dos estados vizinhos, o clima local muito propício para 
os setores agricultura e pecuária que por sua vez esta fortalecidas pelo mercado externo, varias 
industriais se instalando em seu entorno, o setor aeroviário ainda em fase de estruturação 
possibilitando um escoamento mais estratégico considerando ser o canal de ligação entre a capital 

e o Conesul. Logo este artigo como metodologia abordou o formato descritivo e em suas análise de 
dados fontes secundários foram utilizadas para apurar os resultados. 
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Planejamento administrativo empresarial: visão financeira 

 
Lucas de Godoi, André Gollner 

 
Resumo 

Este trabalho pretende ilustrar para empresas e empreendedores que não possuem conhecimentos 
técnicos na área administrativa, em especial na área financeira, a importância de um planejamento 
financeiro. O objetivo do artigo se volta a atender as necessidades de empresários que já atuam e 
tem dificuldades em compreender cálculos financeiros gerenciais e a futuros empreendedores para 
que possa diminuir os números de empresas que fecham com poucos anos de abertura. São 
abordadas questões como a necessidade da administração financeira e do planejamento financeiro 
? que deve vir antes mesmo de se constituir a empresa ?, a indispensabilidade de se conhecer os 
custos e despesas que influenciam no resultado empresarial e da verificação da margem de lucro e 
cálculo de ponto de equilíbrio, bem como a elaboração do fluxo de caixa para melhor gestão do 
empreendimento. O artigo apresenta uma análise e um planejamento financeiro de uma organização 
fictícia, mas atende as que se encontram em atividades e as futuras empresas que venham a ser 
constituídas, abordando temas da área financeira e contábeis com conceitos sucintos mínimos. 
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A importância da responsabilidade social no contexto empresarial 
 
Luiz Gustavo Rodrigues Cardoso, Marcos Roberto Costa 

 
Resumo 
Frente à nova conjuntura mundial, onde as mudanças sócio-econômicas são constantes, a sociedade 
está delegando as entidades empresariais um novo papel: o de agente social transformador, 

responsável por desenvolver políticas sociais e informar a seus usuários seu desempenho neste 
sentido. O presente artigo tem como objetivo destacar a importância da Responsabilidade Social no 
ambiente empresarial destacando, o Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado - DVA e o 
marketing social. Como metodologia optou-se, pela pesquisa bibliográfica, com uma análise 
descritiva, para se apurar no tratamento e análise e discussão dos resultados, foram apurados, 
relatórios e modelos de demonstrativos contábeis, sendo estes assuntos estes essenciais e que 
comprovam o quanto a empresa se preocupa com os valores éticos, sociais e com a comunidade ao 
seu redor. Para desenvolver este estudo o método utilizado foi o bibliográfico descritivo organizando 
os dados e informações de forma sucinta de modo a facilitar a compreensão do leitor. 
 
Palavras-chave 
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Relação entre a concentração do lactato plasmático após exercícios resistidos com a 
pressão intraocular 

 
Sidney Diyoo Tamura, Marcelo Conte 

 
Resumo 
O presente estudo verificou a associação das concentrações de lactato plasmático com as variações 
da pressão intraocular após séries de exercício resistido. Foram avaliados oito voluntários do sexo 
masculino submetidos a duas sessões do exercício supino reto (distribuição randômica): S1) 3 séries 
de 4 repetições com 90% de 1RM com 180? de intervalo entre as séries e S2) 3 séries de repetições 
até a fadiga voluntária máxima com 60% de 1RM com 30? de intervalo entre as séries. Houve 
diminuição da pressão intraocular nas duas situações, contudo, na condição com maior volume e 
menor intensidade, a qual promoveu aumento significativo da concentração de lactato plasmático, 
promoveu redução mais expressiva da pressão intraocular. Na situação S1, foi observada redução 
da pressão intraocular somente no olho direito. Na S2 a queda foi significativa em ambos os olhos: 
13,37 + 2,87 vs.9,37 + 2,97 mmHg e 13,25 + 1,05 vs. 9,37 + 2,61 mmHg, respectivamente (p < 

0,01). Quanto às alterações do lactato, no S1 houve aumento de 51,91% após o exercício (não 
significativo), enquanto na S2 o aumento foi de 245,45% (p < 0,01). 
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Efeito da suplementação de CHO em atividades contínuas intensivas 

 
Carlos Andre Salvadeo Junior, Marcelo Conte, Luis Felipe Milano Teixeira 

 
Resumo 

A corrida de rua se popularizou na Inglaterra no século XVIII. Segundo um levantamento feito em 
2010 pela Federação Paulista de Atletismo de 2007 a 2010 o numero de participantes no estado de 
São Paulo passou de 146.022 em 2004 para 416.210 corredores em 2010. Necessitamos de Lipídios, 
Carboidratos (Monossacarídeo, Oligossacarídeo e Polissacarídeos) e Proteínas para viver e o CHO 
tem papel fundamental na corrida, porem os estudos mostram que a ação do CHO em atividades 
continua intensiva ainda se mostram duvidosos. Assim sendo, o objetivo do presente estudo é 
identificar se a suplementação de carboidrato pode melhorar o desempenho em atividades de alta 
intensidade e média duração. Participaram do estudo 6 corredores, ho-mens, hígidos Idade: 30 
(±6,4) anos; Estatura: 171,3 (±2,8); Peso: 74,1 (±4,6) Kg; VO2Máx: 49 (±3,7) ml/kl/min; Lan: 
10,8 (±0,5) e treinados com experiência média de 3,1 (±1,8) anos na modalidade. Ao final do 
estudo concluímos que houve melhora nos resultados testados. 
 

Palavras-chave 
carboidrato; intensidade; suplementação. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Implantação do PMO em pequenas e médias empresas 

 
Davi Alves Batalha, Heraldo Antonio Traetta 

 
Resumo 

O Este trabalho propõe a apresentação de uma metodologia de implantação do escritório de projetos 
e sua implantação, onde o gerenciamento não fique mais caro que o próprio projeto. Pois a maioria 
das literaturas encontradas focam em grandes empresas, tratando-se de projetos milionários. Mas 
a realidade mais observada são pequenos projetos, que são executados em curto prazo, como dias 
ou semanas. E por isso, talvez não recebam a importância que requerem. Sendo que o mercado 
está cada vez mais competitivo e lucros cada vez mais escassos. É possível que com uma melhor 
elaboração nos critérios de trabalho seja possível o surgimento de uma alternativa para que as 
pequenas e medias empresas apresentem melhores resultados. Que virão como conseqüência de 
uma melhor organização, o que acarreta aumento de eficácia e níveis mais altos de produtividade. 
Além de perspectiva de melhores resultados operacionais. Serão analisados, na literatura, métodos 
de implementação do escritório de projetos e formas de maximizá-los, a fim de obter um modelo 
enxuto, que atenda os pequenos projetos e mostrar que o gerenciamento vai além da burocracia, 

consistindo em um método de trabalho que pode aumentar lucros e aperfeiçoar os processos. 
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A governança corporativa na gestão de pessoas e a representação da informação 

 
Rodrigo Rodrigues, Michelle Beatriz Godoy Santos 

 
Resumo 

Na governança corporativa não podemos supor que praticar a boa gestão implicará somente em 
manter regulamentos e procedimentos na organização. A Governança deve manter qualidade nas 
atitudes e valores éticos e morais, que devem estar alinhada entre todas as pessoas da organização, 
pois algumas informações geradas por essas pessoas podem ser consideradas simplistas, sendo 
absolutamente necessária a utilização de ferramentas tecnológicas para a mediação, e assim 
melhorar o resultado dos trabalhos. Uma informação incorreta pode transformar totalmente o 
resultado esperado, porém o acesso, coleta, utilização e disseminação de informações devem ser 
tratados com muita cautela. O objetivo geral deste estudo é analisar o fluxo informacional na 
governança corporativa considerando suas representações na gestão de pessoas, visto que um dos 
fatores que podem influenciar o desempenho de uma estratégia empresarial e tecnológica refere-se 
às pessoas. Líderes estratégicos precisam priorizar o conhecimento do capital humano existente na 
organização, investindo na aprendizagem humana, gerando força de trabalho capacitada a 

aprender, bem como incentivando o aprendizado contínuo, porquanto está inteiramente ligado ao 
sucesso estratégico de uma empresa. Aprender e gerar conhecimentos são fatores fundamentais 
para qualquer processo de inovação nas empresas e inovação gera vantagem competitiva. 
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A Importância do tutor presencial para alunos de graduação de curso EAD 
 
Adriana Maria do Nascimento, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
O presente trabalho tem a função de mostrar a importância do tutor presencial para alunos de 
graduação de cursos de Ensino à Distância, abordando a pedagogia do estímulo ao interesse dos 

adultos em estudar, pesquisar e se disciplinar, sendo que no método EaD o aluno deve também 
dispor de tempo fora das aulas presenciais. O tutor presencial também denominado professor não 
deve ser somente o operador das tecnologias que as instituições e cursos oferecem, deve também 
orientar e motivar o aluno. A Educação à distância está se transformando e crescendo tanto em 
número de alunos quanto em suas modalidades. A educação à distância, numa primeira abordagem 
mais simples, pode ser definida como um processo de ensino-aprendizagem, mediado por 
tecnologias, em que professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. É ainda 
ensino-aprendizagem em que professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas 
podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a 
Internet. Num sentido mais restrito, EaD são os processos de ensino e aprendizagem que se utilizam 
mais de tecnologias de comunicação do que da presença física e que flexibilizam tempos, espaços e 

formas de ensinar e aprender, que independem da presença física ou a integram em momentos 
pontuais, mas não necessários. 
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A terceirização como ferramenta de qualidade na prestação de serviços bancários 

 
Marcos Vinicius Meneguel Donati, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 

A presente pesquisa foi realizada em uma Agência Bancária, tendo como principal objetivo verificar, 
as principais ações estratégicas empregadas pela agência visando à qualidade nos serviços. Com o 
emprego da terceirização, firmada pelas parcerias entre banco e clientes jurídicos, a agência 
conseguiu a diminuição de filas e consequentemente maior qualidade na prestação dos serviços 
ofertados aos clientes. A literatura estudada corrobora que esta visão por parte das organizações 
está correta, ou seja, a terceirização pode e deve ser utilizada pelas organizações como ferramenta 
de qualidade. Neste estudo descreve-se a definição de Serviços e Qualidade, bem como, destaca 
algumas ferramentas de qualidade utilizadas pelas organizações, dando ênfase a terceirização. Para 
finalizar demonstra que a agência, conseguiu através da terceirização, maximizar o atendimento 
bancário, minimizando os índices de reclamações e oferecer maior qualidade aos clientes, ponto 
chave para a fidelização dos mesmos. Este estudo foi realizado com referencial bibliográfico e um 
estudo de caso para demonstrar como a terceirização pode impactar na qualidade. 
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Empresa familiar-liderança e sucessão: estratégias de sucessão e segredos da boa 
gestão 

 
Mariana Graziano, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
Este artigo analisa as estratégias utilizadas em empresa familiar com foco em liderança e sucessão 
gerencial. A empresa familiar tem ocupado um espaço muito importante na economia, porém a 
tendência é desaparecer ao ingressar a terceira geração. O período mais perigoso que uma empresa 
enfrenta é o da sucessão, quando a propriedade e a autoridade passam de uma pessoa para outra. 
Muitas pessoas acreditam, equivocadamente, que a sucessão acontece quando o dono se prepara 
para se desligar da empresa. Na verdade, o processo de sucessão deve começar na educação e 
formação dos possíveis sucessores, desde que fique evidente que a empresa tem boas perspectivas 
em longo prazo e que convém mantê-la na família. A profissionalização da empresa familiar, bem 
como o desenvolvimento de estratégias de sucessão, são os grandes segredos para aumentar o 
tempo de vida destas empresas. O estudo foi realizado com base em um amplo referencial teórico, 

destacando as diversas teorias e ferramentas relacionadas a empresa familiar. 
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A evolução da seleção de talentos 

 
Lucia Maria Alves Dolo Thomazini, Marta Regina Garcia Cafeo, Michelle Godoy 

 
Resumo 
Este artigo pretende demonstrar a importância e a evolução do processo de recrutamento e seleção 
e como isso pode influenciar no sucesso das organizações. Com o ambiente altamente competitivo 
as empresas hoje precisam cada vez mais encontrar estratégias assertivas na busca dos 
colaboradores, que fazem a diferença dentro do contexto organizacional. Este estudo analisa as 
principais mudanças ocorridas no processo de recrutamento e seleção, as transformações das 
organizações e do perfil dos consumidores, assim como apontando os principais fatores que podem 
ter influenciado para a ocorrência destas transformações. Para tanto, relata-se desde o início, como 
eram realizados, sua evolução através dos tempos e a partir disso as tendências para o futuro. Com 
o objetivo de colaborar com as organizações contribuindo para uma melhor compreensão desse 
processo importante, que hoje é considerado seleção de talentos e por sua vez os principais ativos 
das organizações. O estudo exploratório-descritivo foi elaborado com um amplo referencial teórico. 
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Motivação organizacional: a capacidade de um líder em motivar pessoas 
 
Adriana de Oliveira Campos, Marta Regina Garcia Cafeo, Michelle Godoy 

 
Resumo 
O objetivo desse estudo é analisar e apresentar a importância da motivação em uma organização, 
relacionando este tema com a atual globalização que as empresas e instituições estão vivenciando. 

A motivação não é uma evolução em curto prazo, por isso, incentivar a motivação nos colaboradores 
com a utilização de práticas e sugestões que contribuam para que os gestores possam elaborar 
políticas de gestão de pessoas que amenizem os impactos negativos causados pelas diferenças 
existentes entre as pessoas. Este artigo foi realizado baseado em referencial teórico e em uma 
pesquisa de campo. Através da análise de dados coletadas em uma pesquisa de campo aplicada na 
empresa GSP Loteamentos com filial na cidade de Bauru, foram apresentadas algumas 
considerações acerca da motivação no trabalho, com a finalidade de comparar as práticas 
organizacionais á teorias existentes. Os resultados desta pesquisa demonstram que os 
colaboradores buscam, além da recompensa, a satisfação pessoal e o desenvolvimento das 
carreiras. 
 

Palavras-chave 
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O papel e a importância do tutor em ambientes de ensino aprendizagem em EAD 

 
Adriana A. Beltramelli de Souza, Cláudia Kull 

 
Resumo 

Este trabalho aborda três temas relevantes na Educação a Distância que são: Educação e as novas 
tecnologias, a relação entre afetividade e aprendizagem especificamente em ambientes virtuais de 
aprendizagem e a atuação efetiva do tutor para a promoção da aprendizagem. Inicialmente tem por 
objetivo situar a EaD no Brasil nos dias atuais fazendo um breve retrospecto da evolução deste 
modelo educacional. Na sequência, aponta dados de pesquisa atualizados que mostram o perfil dos 
alunos que procuram este modelo educacional enfatizando a grande ascendência desta modalidade 
de ensino nos dias de hoje e aproveita também para caracterizar os papéis e relações estabelecidas 
por professores/tutores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem neste modelo. Por fim, 
mostra a importância dos recursos midiáticos para enriquecimento das propostas de atividades a 
serem realizadas pelos alunos valorizando acima de tudo o auto-estudo, a pesquisa e o 
desenvolvimento dos desafios também de maneira colaborativa, favorecendo assim as relações 
interpessoais. 
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Motivação de pessoas em empresas no Século XXI 
 
Cintya Martin Oda, Marta Regina Garcia Cafeo, Michelle Godoy 

 
Resumo 
A motivação de pessoas em empresas no século XXI, pode-se dizer que é um tema sem prazo de 
validade. O tema é renovador e acompanha as tendências de mercado e de perfil dos profissionais. 

A preocupação frequente em alcançar metas, mostrar serviço e fazer a diferença dentro das 
organizações pode trazer efeitos não benéficos à motivação de colaboradores; que é afetada pelo 
desgaste transmitido por toda organização e principalmente pelos seus gestores. Algumas das 
razões mais comuns para a perda da motivação do membro de uma equipe são a falta de 
reconhecimento dos superiores, dos seus conhecimentos dos objetivos da atividade que realiza, de 
progressão no futuro, processos mal estruturados de uma equipe trabalhando em conjunto e de 
falta de apoio de seus superiores. Através das teorias estudadas, de um estudo de caso e aplicação 
de uma pesquisa de campo pretende-se identificar inúmeras duvidas e incertezas sobre a motivação 
de pessoas no ambiente organizacional. 
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Comunicação e relações públicas na gestão estratégica de negócios 
 
José Anderson Santos Cruz, Marta Regina Garcia Cafeo, Michelle Godoy 

 
Resumo 
O presente texto tem como objetivo apresentar, mostrar e discutir a relevância das Estratégias de 
Comunicação e suas ferramentas, por exemplo, o mix de comunicação, através do olhar das 

Relações Públicas no âmbito da Gestão Estratégica de Negócios no cenário atual. No qual, a 
globalização incentiva as organizações a serem competitivas em tempo real e, com isso, observou-
se as necessidades de competitividade e, das empresas estarem à frente dos concorrentes com 
qualidade e atendendo os diversos públicos de forma clara. Para isto, a implantação de estratégias 
de comunicação através das Relações Públicas corroborando e contribuindo para evitar e minimizar 
possíveis conflitos entre os mais diversos públicos envolvidos. Logo, a partir desta análise, este 
texto aborda a reflexão e conhecimento sobre as questões envolvidas na gestão estratégica das 
organizações e as necessidades de uma comunicação clara. Portanto, identificar como a 
Comunicação e as Relações Públicas podem colaborar no crescimento da Gestão Estratégica visto 
que, no mundo globalizado a comunicação se faz presente no cotidiano das gestões estratégicas e 
nos negócios. Para tanto, refletir nos processos da Comunicação e das Relações Públicas acerca dos 

conjuntos e fatores que a organização deve levar em consideração nas estratégias e os públicos 
envolvidos 
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Gestão interna para marketing de serviços 
 
Camila Tateishi Giacomini, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
O setor de serviços compreende hoje a maior parte da economia atual sendo responsável por grande 
parte da criação de novos empregos. O ambiente dinâmico de serviços existente institui uma base 

para o marketing. Entre os aspectos primordiais para uma competição eficaz nesta área que evolui 
continuamente destacam-se as habilidades em estratégia e execução de marketing para geração de 
valor. A falta de qualificação profissional está prejudicando essa evolução mercadológica, o que faz 
com que muitas empresas tenham que rever e, até mesmo, adaptar seu planejamento de atuação 
e expansão em seu segmento. O objetivo do artigo é elucidar a relação entre marketing de serviços 
e capacitação profissional como importante ponto do planejamento para conquista do cliente e 
geração de valor para empresa. Para tanto foi utilizado um referencial teórico com autores 
renomados da área de marketing, marketing de serviços, gestão estratégia e dados do setor de 
serviços na economia brasileira. 
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Fusões, aquisições e incorporações no Brasil: quais as consequências para seus 
stakeholders? 

 
Agnaldo Ferraz Junior, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
Este artigo analisa as Fusões e aquisições, já que se tornaram importantes alternativas para algumas 
estratégias de negócios, adequando as empresas à atual conjuntura econômica e as mantendo ou 
as tornando competitivas para o mercado globalizado. Atualmente, com tantas empresas aderindo 
às fusões, incorporações e cisões esse tema tornou-se polêmico em diversos aspectos, sendo 
necessário conhecer quais são as consequências que essas estratégias de negócios trazem para 
seus stakeholders, principalmente para seus clientes; e saber quais são as suas vantagens e 
desvantagens. Haja vista, que essas operações podem fortalecer as empresas, desde que sejam 
bem planejadas, executadas e acompanhadas. Sendo necessária uma atenção especial para a 
criação de valor e não somente para os aspectos financeiros e econômicos, pois uma empresa não 
sobrevive sem os seus stakeholders. Este trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental para conceituar e diferenciar fusões, incorporações e cisões; classificar fusões 
e aquisições; identificar quais são as sinergias esperadas de fusões e aquisições; apontar motivos e 
dificuldades nos processos de fusões e aquisições; e, identificar quais são as vantagens e as 
desvantagens dessas práticas. 
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A educação no trabalho: universidades corporativas como instrumento de 
capacitação e diferencial competitivo 

 
Lucas Biancão Crivelaro, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
Este artigo procura traçar uma trajetória na área de educação corporativa, desde o surgimento dos 
primeiros módulos de gestão de pessoas, com departamento de recursos humanos, até a criação 
das universidades corporativas. Inicialmente, foi traçada uma linha histórica, com alguns fatos 
relevantes que contribuíram para a criação e alterações de estruturas de administração de 
empresas, com o início do processo de industrialização e a posterior chegada ao país de novos 
modelos de administração, através das multinacionais. Em seguida, apresentado o conceito de 
aprendizado organizacional e sua evolução ? do ensinamento de tarefas rotineiras e repetitivas nas 
fábricas até a teoria comportamental. Por fim, é introduzido o conceito de universidade corporativa, 
mostrando suas diferenciações em relação aos métodos anteriores de aprendizado e de que forma 
as organizações podem utilizar seus preceitos para manterem-se competitivas, em um cenário cada 

vez mais acirrado. O estudo foi realizado com base em um amplo referencial teórico. 
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Responsabilidade ambiental empresarial como estratégia de diferenciação 
 
Thais Massola, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 

Este artigo estuda de que forma a responsabilidade ambiental, pode ser utilizada como uma 
estratégia de diferenciação pelas organizações. O Tema Responsabilidade Ambiental vem crescendo 
aceleradamente dentro do contexto das organizações, porém é necessário que essas iniciativas 
sejam estruturadas e organizadas para atingir os objetivos empresariais. Este trabalho tem como 
proposta avaliar a disposição na procura de soluções que contribuam para o crescimento do país, 
tanto diretamente, pelo trabalho de colaboradores dentro das empresas, quanto indiretamente, pelo 
efeito das suas ações e projetos sociais e ambientais. O estudo exploratório foi realizado embasado 
nos pressupostos teóricos que balizam a temática da sustentabilidade empresarial e também com 
uma pesquisa realizada em uma empresa de rodovias de grande porte, localizada em Bauru, interior 
de São Paulo; a Concessionária Auto Raposo Tavares; que promove a realização de diversas ações 
e projetos voltados para o Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de contribuir para a 
preservação do Meio Ambiente. 
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Gestão estratégica financeira nos negócios 

 
Marco Aurelio Capellini, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
O artigo evidencia a importância da Gestão Estratégica Financeira no Negócio, propiciando a 
melhoria na gestão das empresas, por meio da analise de indicadores financeiros que possibilitam 
a tomada de decisões mais acertadas. Atualmente o Brasil apresenta um cenário macro econômico 
estável, mas com alto índice de extinções de empresas e um elevado grau de endividamento da 
população. O expressivo coeficiente de extinção das empresas e o endividamento da população 
derivam de vários motivos entre eles a falta de conhecimento, o despreparo, a dificuldade dos 
gestores na elaboração e na analise do fluxo de caixa, bem como dos indicadores financeiros. A 
problemática a ser analisada favorece a desmistificação de temas que formam a estrutura financeira 
na administração empresarial ou pessoal e pretende contribuir com a sociedade na questão da 
educação financeira pessoal e empresarial. A elaboração deste artigo utilizou-se da metodologia de 
pesquisa exploratória descritiva, tendo como base livros científicos e técnicos da área de 

contabilidade, analise financeira e de balanço patrimonial. 
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Uma visão voltada para a Classe C 

 
Flodoaldo Ferreira Fraga, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
As classes sociais situadas na base pirâmide, C, D e E, de maneira destacada a classe C, chamada 
de a nova classe média brasileira, vem crescendo e aumentando o seu poder de consumo. Esta 
classe C vem se constituindo nos últimos anos, numa grande oportunidade de negócios rentáveis 
para as empresas que souberem explorar com eficácia este mercado. Este mercado ficou por muito 
tempo, relegado a um segundo plano e as ações de marketing das empresas só visavam os 
consumidores das classes A e B, localizadas no topo da pirâmide social, em função dos altos lucros 
que estas proporcionam. Porém este é um mercado saturado, e exige dos gestores de marketing, 
cada vez mais criatividade para atendê-lo, ao passo que o mercado situado na base da pirâmide é 
um mercado de consumo novo e ávidos para o consumo. Entretanto não basta adaptar produtos 
dos mercados ricos para ofertar aos mercados de baixa renda, são necessárias ações de marketing 
planejadas e pensadas pára este novo público buscando atender suas necessidades e desejos 

peculiares. Este artigo levanta questão quanto a importância das classes sociais da base da 
pirâmide, para as empresas, no que se refere ao poder de consumo. 
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Avaliação de desempenho nas organizações no contexto contemporâneo 
 
Elicéia Facirolli do Nascimento, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
O presente trabalho foi desenvolvido baseado em pesquisas bibliográficas, com o objetivo de 

demonstrar a importância da aplicação da Avaliação de Desempenho nas Organizações na 
contemporaneidade, desta-cando os pontos positivos e negativos, frente a sua aplicabilidade. Em 
um cenário onde a única certeza são as mudanças frequentes nas orga-nizações, cada vez mais é 
exigido um diferencial, onde a inovação passa a ser uma grande ferramenta para a busca da 
excelência organizacional. Desta forma a gestão de Pessoas vem sendo um fator decisivo para o 
alcance de resultados dentro do mercado competitivo, com ela as organizações passam a entender 
melhor sua realidade e assim, criam novas estratégias para melhor desempenho e otimização dos 
processos de trabalho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta estratégica capaz de manter 
viva a organização, de proporcionar um diferencial que contribuí com o desenvolvimento do 
potencial humano e com o alcance de resultados de sucesso perante a concorrência 
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A humanização da assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva 
adulto 

 
Fernanda Pedrozo de Carvalho, Maria Cristina Pauli da Rocha 

 
Resumo 
O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão da literatura sobre o tema Humanização em 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto. Como critérios de inclusão dos artigos foram utilizados os que 
estavam na língua portuguesa, nas bases de dados Scielo, Lilacs e Google Acadêmico no período de 
2002 a 2012. Após a seleção finalizada dos artigos, foi realizada a leitura e análise descritiva dos 
mesmos, permitindo o levantamento de quatro temas: utilizando o toque como método humanizador 
da assistência de enfermagem, conferindo importância a comunicação verbal e não verbal para 
humanizar, cuidando da família como forma de humanizar e profissionais de enfermagem sentindo 
dificuldades em prestar um cuidado humanizado ao paciente de Unidade de Terapia Intensiva. 
Conclui-se que embora a temática seja bastante abordada na literatura, ainda existe uma grande 
dificuldade da equipe de enfermagem em desempenhar um cuidado humanizado, sendo numerosos 

os obstáculos encontrados pelos mesmos em seu processo de trabalho. 
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A humanização com enfoque em unidade de terapia intensiva 

 
Vanessa Chiliano Teixeira Chapani, Maria Cristina Pauli da Rocha 

 
Resumo 
O objetivo dessa pesquisa foi realizar uma revisão da literatura com o intuito de conhecer as ações 
de enfermagem que visem uma assistência holística ao paciente de Unidade de Terapia Intensiva. 
Como critérios de inclusão dos artigos foram os que estavam na língua portuguesa, nas bases de 
dados Scielo, Lilacs e Google Acadêmico no período de 2002 a 2012. Após a seleção finalizada dos 
artigos, foi realizada a leitura e análise descritiva dos mesmos, permitindo o levantamento de quatro 
temas: proporcionando um ambiente agradável e favorável; integrando a família ao processo de 
hospitalização; proporcionando o bem estar dos funcionários da UTI e respeitando a individualidade 
de cada paciente através de uma assistência holística. Concluí-se que a humanização é um tema 
muito abordado na atualidade porém existe uma dicotomia entre a teoria e a prática; e as ações de 
enfermagem são o ponto fundamental para a realização de um atendimento humanizado. 
 

Palavras-chave 
Humanização da assistência; Ações de enfermagem; Paciente; Família; Unidade de terapia 
intensiva. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

A importância da assistência humanizada a família e ao recém-nascido em unidade 
de terapia intensiva neonatal 

 
Josemeyre de França Pessoa, Maria Cristina Pauli da Rocha 

 
Resumo 
O Este estudo foi uma pesquisa bibliográfica que objetivou identificar na literatura ações de 
enfermagem que possam servir como embasamento para que os enfermeiros prestem uma 
assistência de forma humanizada e de maneira ética aos familiares e recém-nascidos internados em 
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Foram pesquisados artigos publicados de 2002 a 2012, na 
Literatura Latino Americano em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online 
(SCIELO) e Google Acadêmico. Com a seleção finalizada os textos foram lidos na íntegra de forma 
interpretativa, avaliados e agrupados segundo a temática abordada pelos autores permitindo o 
levantamento de seis temas: modificando o ambiente; aliviando a dor do recém-nascido; 
promovendo interação entre enfermagem/família; realizando o toque e a massagem ao recém-
nascido; realizando o método mãe canguru e realizando a musicoterapia. Concluí-se que, embora 

existam obstáculos, os profissionais criam ações de enfermagem para um cuidado humanizado, 
singular, na integralidade e no respeito à vida. 
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As necessidades dos familiares e pacientes internados em uma unidade de terapia 
intensiva 

 
Deborah Cristina Ferraz Alves, Maria Cristina Pauli da Rocha 

 
Resumo 
Sabe-se que a internação de um paciente em uma Unidade de terapia Intensiva muda totalmente a 
dinâmica e a rotina de seu familiar causando desespero e desamparo aos mesmos e fazendo com 
que muitos profissionais não saibam lidar com esses momentos difíceis. Trata-se de um estudo de 
revisão de literatura, com análise qualitativa cuja finalidade foi englobar informações de publicações 
cientificas que enfocam o tema necessidades de familiares e pacientes em uma Unidade de Terapia 
Intensiva. Para a coleta de dados foram pesquisados artigos científicos nas bases de dados LILACS 
e Google acadêmico, no qual se buscou condensar informações que possibilitasse o alcance dos 
objetivos propostos. Como critérios de inclusão das referencias bibliográficas foram utilizados 
trabalhos publicados em português, no período de 2002-2012 a partir das seguintes palavras- 
chave: necessidades, familiar e unidade de terapia intensiva. Após a analise dos artigos foi 

observado que os familiares e pacientes em unidade de terapia intensiva necessitam de comunicação 
efetiva, alívio da dor, participação da família e um grupo de suporte. Identificar as necessidades de 
familiares e pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva é fundamental para o 
enfermeiro, para que a assistência possa ser oferecida de maneira adequada de acordo com as 
necessidades de cada paciente e familiar. 
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Intervenções de enfermagem ao paciente vítima de traumatismo raquimedular 

 
Bruna Bologna, Maria Cristina Pauli da Rocha 

 
Resumo 

Este estudo foi uma pesquisa bibliográfica que objetivou identificar na literatura ações de 
enfermagem que possam servir como embasamento para familiares e cuidadores de pacientes 
vítimas de traumatismo raquimedular e seus aspectos fisiopatológicos. Foram pesquisados artigos 
publicados de 2004 a 2012, na Literatura Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Google 
Acadêmico. Como critérios de inclusão de referências bibliográficas foram utilizados trabalhos 
publicados em português, no período de 2004-2012, a partir das seguintes palavras-chave: 
traumatismo da medula espinhal, enfrentamento e enfermagem da família. Com a seleção finalizada 
os textos foram lidos na íntegra de forma interpretativa, avaliados e agrupados segundo a temática 
abordada pelos autores permitindo o levantamento de dois temas: intervenções de enfermagem 
com a família e o paciente com trauma raquimedular, compreendendo o trauma raquimedular e 
seus aspectos fisiopatológicos. Conclui-se que é de extrema importância o interesse e participação 
de familiares na reabilitação desse paciente, para que não haja cada vez mais hospitalizações, dessa 

forma gerando muito mais sofrimento para o lesado medular. 
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Perfil desejado para os líderes na ótica dos liderados 

 
Daniéli Carassa, Eron Moraes 

 
Resumo 

As empresas precisam estar preparadas para a disputa no mercado, o líder tem papel fundamental 
para ajudar a vencer os desafios atuais de forma estrategica e sobreviver em um ambiente de 
competição. Diante disso, o objetivo geral deste artigo é identificar o perfil desejado para o líder na 
ótica dos liderados. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, optou-se pela pesquisa mista, descritiva 
e exploratória, método indutivo. A pesquisa foi realizada com empregados de três empresas do 
comércio da cidade de Passo Fundo ? RS aplicou-se questionários com perguntas fechadas. Os 
resultados revelam que as principais características que devem estar presentes no perfil do líder 
são: capacidade para liderar a mudança, capacidade e experiência para liderar equipes, integridade, 
confiança e comprometimento. E as cinco competências consideradas mais importantes para um 
líder são: facilidade em se comunicar, gerenciar conflitos, estratégico, criativo, ter preocupação com 
resultados. Com isso, pode-se traçar um perfil desejado para o líder. 
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Planejamento estratégico em pequenas empresas 
 
Schaiana Berticelli, Eron Moraes 

 
Resumo 
O presente artigo tem por objetivo elaborar um planejamento estratégico para um escritório de 
arquitetura. Afinal as empresas estão inseridas em um mercado cada vez mais competitivo, global, 

sujeitas a riscos e incertezas a qualquer momento, tudo isso em decorrência à grande velocidade 
das mudanças, porém uma empresa com um bom planejamento consegue identificar essas 
dificuldades antes que elas possam influenciar no rendimento da empresa, tornando-a assim mais 
competitiva. Realizou-se uma entrevista com o proprietário e questionários para os colaboradores e 
alguns clientes, ou seja, serão utilizadas as abordagens qualitativa e quantitativa. Terá uma 
pesquisa bibliográfica onde serão exposto conceitos de estratégia até plano de ação e a descritiva 
exploratória. Por fim, após analisar os pontos fracos e fortes, as ameaças e oportunidades através 
da Matriz SWOT, foi aplicado o plano de ação 5W2H a fim de minimizar os pontos fracos e ameaças 
e maximizar os pontos fortes e oportunidades. 
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Capacitação de profissionais: a importância do treinamento e qualificação nas 
organizações 

 
Vanessa Batista Dias, Eron Moraes 

 
Resumo 
Consumidores cada dia mais exigentes, economia globalizada, o contínuo avanço tecnológico, todos 
estes fatores tornam a competitividade entre as empresas extremamente acirrada, o que 
desencadeia uma crescente preocupação das organizações com a qualificação e a capacitação de 
seus profissionais. A proposta deste trabalho é avaliar a contribuição do treinamento e qualificação 
dos profissionais no desenvolvimento de uma empresa que atua no comércio varejista de Passo 
Fundo. A coleta de dados foi realizada através de questões colocadas diretamente aos funcionários 
da empresa com o objetivo de avaliar a percepção dos colaboradores sobre o método atual de 
treinamento. Os dados obtidos foram inicialmente agrupados por questão e, dentro cada uma delas, 
as respostas classificadas de acordo com os critérios definidos e tratados estatisticamente. Para 
uma mais fácil percepção dos resultados estes foram apresentados na forma gráfica de ‘pizza’. Da 

análise e interpretação dos resultados identificou-se, por um lado, a importância do treinamento e 
qualificação dos profissionais e, por outro, a necessidade melhorias na infraestrutura existente. 
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A importância do desenvolvimento 
 
Carlos Alberto Rien, Eron Moraes 

 
Resumo 
Atualmente, não basta mais oferecer uma boa remuneração ou um pacote atraente de benefícios 
para manter os melhores colaboradores na empresa, o modelo antigo de retenção de recursos 

atualmente não demonstra efeito no processo de gestão do capital intelectual. Faz-se necessário 
dar condições de desenvolvimento e crescimento por meio de desafios arrojados e de ganho de 
competências. Isso é o que de fato estimula, retém e atrai grandes talentos. Em um mercado cada 
vez mais competitivo, globalizado e conectado, a gestão do capital intelectual pode ser o diferencial 
competitivo para as organizações. Por isso, este artigo trata da importância do desenvolvimento, 
visto ser este o grande diferencial das empresas hoje. Assim, este artigo objetiva, através da 
consulta em livros e artigos disponíveis na internet, discorrer sobre qualidade de vida no trabalho, 
gestão do conhecimento no contexto organizacional e a gestão de pessoas, processo de 
aprendizagem e a liderança, conceito de treinamento e desenvolvimento humano e, por último, 
descrever o coaching, que é uma nova modalidade utilizada para desenvolvimento pessoal e 
profissional. 
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AIDA: técnica de apresentação de vendas 
 
Débora Carassa, Eron Moraes 

 
Resumo 
A venda é composta por várias etapas e tipos de apresentação. Esta pesquisa tem como objetivo 
geral identificar como a apresentação de vendas é realizada na Boscatto e CIA LTDA com base no 

modelo AIDA (Atenção, Interesse, Desejo e Ação). Para o referente estudo utilizou-se como 
metodologia as abordagens quantitativo-descritiva, qualitativo-exploratória, método indutivo, sendo 
uma pesquisa de campo, documental e bibliográfica. Para a coleta de dados primários aplicou-se 
um questionário a todo o setor de vendas. A empresa estudada localiza-se em Passo Fundo e atua 
no ramo de telecomunicações. Como resultado da pesquisa identificou-se o perfil do vendedor e 
como este realiza a apresentação de vendas, sendo que para despertar a atenção os vendedores 
buscam ser rápidos e diretos, para o interesse focam as necessidades do cliente, para o desejo 
apresentam as vantagens e os benefícios, e para ação solicitam o pedido. Desta forma, atende-se 
aos objetivos propostos no artigo, comprovando a possibilidade da otimização do processo de 
vendas da empresa utilizando o método objeto do estudo. 
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Treinamento e desenvolvimento 
Paula Marina Fernandes Machado, Eron Moraes 

 
Resumo 
 
Este artigo trata da importância do treinamento e desenvolvimento na área de Gestão de Pessoas, 
posto que a busca por aprimoramento e por excelência tornam-se fatores comuns e indispensáveis 

para qualquer organização bem estruturada e sucedida. As mudanças vêem servindo para ressaltar 
o papel das pessoas como o principal patrimônio da organização, o que justifica a escolha deste 
tema tão importante dentro do contexto das organizações. Assim, busca-se com este artigo 
conhecer mais sobre o papel da Gestão de Pessoas no que tange ao treinamento e desenvolvimento 
de pessoal, tipos de treinamentos, aspectos sobre a motivação no ambiente do trabalho e educação 
corporativa. Para tanto, este foi desenvolvido com base na pesquisa bibliográfica em livros e sítios 
da internet acerca do tema em questão. Fica comprovado após a pesquisa aplicada a importância 
da gestão de pessoas dentro das organizações, sejam elas pequenas ou muitos complexas, uma vez 
que o capital intelectual é inerente a qualquer processo organizacional 
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Empowerment: descentralização do poder nas organizações 
Denise Pavanatto, Eron Moraes 

 
Resumo 
 
O profissional, já há algum tempo, tem adaptado seu perfil conforme a evolução de métodos, da 

tecnologia e do seu espaço de trabalho. Com essa mudança veio à necessidade de complementar 
suas competências e responsabilidades dentro da organização. Devido à falta de conhecimento sobre 
determinado assunto, muitas vezes o colaborador se sente perdido ou incompetente, tende a desistir 
ou achar monótonas suas atividades. A visão do empowerment vem com a finalidade de auxiliar as 
empresas para que ao invés de perderem seu colaborador façam com que ele aprenda mais e se 
dedique mais. A metodologia aplicada neste artigo foi desenvolvida através de pesquisa quantitativa 
descritiva. Um questionário foi respondido pelos funcionários da empresa P. Cobranças mostrando 
a sua visão sobre a aplicação do empowerment na organização. Com a pesquisa, comprova-se a 
importância da aplicação das técnicas de empowerment, da delegação de responsabilidades, do 
desenvolvimento da autonomia e o reflexo na gestão das pessoas. 
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A gestão estratégia competitiva e corporativa como um processo de 

tranformação voltada para o futuro 
Jéssica Porto do Amaral, Eron Moraes 

 
Resumo 
 
No âmbito de proporcionar melhor entendimento da estratégia, este artigo se propõe a discutir e a 
visualizar, por meio de um enfoque teórico, proceder a uma sistematização da sua origem, evolução 
e conceituação, de três níveis diferentes, mas inter-relacionados: o estratégico, o tático e o 
operacional, bem como a Administração Estratégia corporativa, esta vista de um nível mais 
abrangente e norteador dos demais níveis de estratégia organizacional, considerando-se as 
condições da empresa (setor, porte, estrutura, entre outros). Umas das principais características do 
ambiente atual organizacional é a necessidade das organizações atuarem de forma corporativa e 
competitiva, desta forma surge a possibilidade concreta para o desenvolvimento empresarial. Os 
modelos organizacionais são baseados na ajuda mútua tomando como referência o conceito de 
redes. Essas redes representam uma forma inovadora de obter a competitividade e sobreviver no 

mundo da globalização. Foram então abordados diferentes níveis e conceitos da estratégia, 
enfatizando-se o nível corporativo e competitivo, objetivando em todos os aspectos a garantia da 
sobrevivência da empresa em um mercado cada vez mais competitivo e globalizado. 
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Competitividade entre as micro e pequenas empresas 
Maiara Fontana, Eron Moraes 

 
Resumo 
 
As micro e pequenas empresas, em decorrência da globalização e das constantes exigências do 

mercado, vêm buscando identificar distintas formas para se destacar perante seus concorrentes. A 
criação de estratégias torna-se hoje uma necessidade constante, pois, cada vez mais o cliente exige 
inovação nos produtos e serviços oferecidos. Este trabalho foi desenvolvido para analisar o mercado 
atual das micro e pequenas empresas que atuam no ramo de confecções, onde foram estudadas as 
principais características, necessárias para que se consiga atrair os consumidores a compra, 
destacando-a das demais concorrentes. O estudo servirá como alicerce para o melhoramento do 
comércio proporcionando as organizações envolvidas uma melhor elaboração de suas estratégias e 
aumento da fidelização de seus clientes. Observa-se com a conclusão do artigo que são muitas as 
oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos que podem e devem ser trabalhados ou 
neutralizados nas empresas objeto deste estudo, objetivando acima de tudo a manutenção da sua 
saúde financeira, sua sobrevivência e competitividade. 
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Redesenho de processos em uma empresa de prestação de serviços 
Cleide Fátima Alberti, Eron Moraes 

 
Resumo 
 
No contexto da globalização, onde as mudanças ocorrem rapidamente e o mercado fica cada vez 

mais acirrado, as organizações não podem perder clientes, não podem perder recursos financeiros 
e nem perder tempo. A necessidade de inovação torna-se constante em seus produtos e processos. 
A padronização de processos é o caminho seguro para a competitividade, a fim de reduzir custos, 
aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Respaldados pelas 
pressuposições mencionadas acima o objetivo principal deste trabalho é a padronização dos 
processos da assistência técnica com vistas à satisfação do cliente. Foi realizada uma pesquisa de 
forma não estruturada, diretamente com o proprietário e alguns colaboradores, utilizando-se o 
método qualitativo, uma pesquisa bibliográfica e documental, juntamente com a observação do 
pesquisador. Após obter um diagnóstico da empresa, foram redesenhados os processos e descritos 
em fluxogramas, para evitar retrabalhos e desperdício de tempo, aumentando assim a qualidade 
dos serviços oferecidos e buscando uma maior satisfação do cliente. Com o redesenho proposto, a 
empresa poderá garantir sua sobrevivência no mercado. 
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A importância do treinamento e desenvolvimento na empresa Supermercado 

Posser Ltda. 
Eloni Prestes, Jucélia Pires 

 
Resumo 
 
Atualmente destacam-se as pessoas como o principal patrimônio das empresas sendo que é de 
suma importância que estejam sempre atualizadas, pois isso passou a ser uma questão importante 
para o sucesso do negócio e o principal diferencial competitivo das organizações bem sucedidas, 
baseando-se neste aspecto o artigo apresenta estudos sobre treinamento e desenvolvimento de 
pessoas no ambiente organizacional na empresa Supermercado Posser, bem como a implantação 
de um novo plano de ação estabelecendo relação com a produtividade. O estudo foi realizado através 
de questionário para coleta de dados com perguntas fechadas e planilha eletrônica Excel para 
explanação dos gráficos baseando-se na opinião de 15 colaboradores. A avaliação se deu para 
conhecer a opinião dos colaboradores diante ao treinamento e desenvolvimento atual, e a sua 
percepção em relação à implantação de um novo plano de treinamento, mais moderno e eficaz e 

que possa contribuir para o aumento da produtividade da empresa. 
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Treinamento de colaboradores 
Claudir Machado de Araujo, Jucélia Pires 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar como se apresenta o processo de treinamento na 

empresa Atua Sistemas localizada na cidade Passo Fundo/RS, de maneira a entender e verificar qual 
a percepção dos colaboradores e as expectativas dos gestores em relação à organização tanto no 
aspecto de conquista de mercado quanto à evolução do capital humano. Para realização do estudo 
foram utilizadas tanto a abordagem quantitativa verificada junto aos colaboradores, quanto a 
abordagem qualitativa utilizada para a entrevista com os diretores de forma a comparar as diversas 
opiniões em relação à evolução da organização, as necessidades que devem ser supridas e o plano 
de crescimento da empresa e de seus funcionários, levando em consideração principalmente a 
capacitação de seus profissionais. O estudo fez uso do método indutivo, sendo que o embasamento 
para a realização da pesquisa foi obtido através de pesquisa exploratória descritiva na qual buscou-
se informações em bibliografias que contemplam o assunto abordado. Foi possível verificar que os 
colaboradores têm a iniciativa de buscarem o aprimoramento e a organização tem grande interesse 
que os funcionários sejam capacitados e que contribuam para a evolução da organização, foi possível 

verificar também que o nível estratégico planeja ajustes no cotidiano empresarial e possui grande 
expectativa em relação a capacitação de seu capital humano. 
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Estudo sobre teorias de motivação e liderança e sua importância para as 

organizações 
Roselaine Peloso de Souza, Jucélia de Fatima Pires Muller 

 
Resumo 
 
Motivação é a força que estimula as pessoas a agir e também pode ser considerada a chave do 
comprometimento. É muito mais fácil as organizações conseguirem pessoas com conhecimentos e 
habilidades do que comprometidas. Identificar os fatores capazes de promover a motivação dos 
empregados e dominar as técnicas adequadas para trabalhar com ela vem se tornando uma das 
tarefas mais importantes para os administradores. Ser um bom profissional já não é suficiente para 
se manter um emprego, é preciso algo mais, o que inclui a própria capacidade de renovar o seu 
conhecimento. Por isso, e pela necessidade de se mostrar disposto, satisfeito, e em constante 
inovação para o bom desempenho do trabalho, é necessário estar sempre motivado, pois toda 
pessoa motivada, se caracteriza por algo mais, impulsionando o desejo de fazer o melhor, inovar, 
criar novas condições e conduzir os imprevistos com tranquilidade, e acima de tudo, com 

criatividade. O estudo a ser feito se propõe a responder a seguinte questão: qual a influência da 
motivação no crescimento e desenvolvimento da organização. O objetivo geral é analisar o papel da 
motivação no ambiente organizacional e comparar as teorias estudadas na administração de 
recursos humanos com a realidade da empresa. Será utilizada a metodologia da pesquisa 
bibliográfica descritiva, onde será analisada a opinião de diversos autores sobre o tema motivação, 
podendo ainda utilizar outros artigos e revistas. 
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Inclusão: desafios, caminhos e conquistas 
Patricia Garcia, Rita de Cássia Toffanelli Prates 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é compreender e reconhecer a atuação das educadoras em busca da inclusão 

no âmbito institucional juntamente com as necessidades e realidades vividas pelas escolas 
atualmente, e também propiciar condições às crianças, uma educação de qualidade. As docentes 
desenvolveram um trabalho que visou esclarecer e fortalecer a instituição escolar com o propósito 
de antever que a inclusão acontecesse de forma natural, a qual criança e família experimentassem 
que o direito a educação foi concedido com qualidade e sem imagináveis preconceitos. A intenção 
desse trabalho é investigar as possibilidades de uma educação inclusiva para crianças com síndrome 
de Hunter, sua definição, causas, características, tratamento e medidas educacionais em uma escola 
de educação infantil, tendo como apoio as bases teóricas da psicopedagogia. No desenvolver do 
trabalho ficou visível perceber que a inclusão não só beneficiou o aluno com necessidades educativas 
especiais, bem como o estabelecimento de uma convivência com os demais alunos envolvidos no 
processo. 
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Realidade virtual: recurso aplicada na implantação da corrente construtivista em 

ambiente Ead 
Teresinha Planez Diniz, André Gonçalves 

 
Resumo 
 
Esse artigo tem por objetivo apresentar os princípios básicos da corrente construtivista e os recursos 
necessários para a implantação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (EAD). Como metodologia foi 
realizada uma fundamentação teórica apresentando os conceitos da corrente construtivista, a 
evolução da EAD e a tecnologia Realidade Virtual e Realidade Aumentada, vale ressaltar que a 
diferença existente entre as duas vertentes se ocorre dimensão da visão do usuário, enquanto a 
realidade aumentada sobrepõe objetos misturando o real com o virtual, já a realidade virtual conduz 
o usuário ao mundo virtual. A metodologia aplicada ao trabalho alicerçou-se em um estudo das 
características da correntista construtivistas e sugestões de como essa tecnologia pode contribuir 
na implantação em um sistema EaD. Como resultado final espera-se a produção de ambientes mais 
imersivos para os alunos de modo que o mesmo possa sentir-se agente da própria ação do seu 

processo ensino-aprendizagem, submergindo na aquisição e formação do seu próprio conhecimento. 
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Sistema de gestão ambiental aos moldes da ISO 14001:2004 em área degradada 

de Campo Grande-MS 
Marianne Nunes Ferreira, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Com a crescente preocupação da população com o meio ambiente, é necessária a criação de 
ferramentas que façam com que diminuam os impactos na natureza, como por exemplo, a norma 
ISO 14001. Logo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o processo de degradação do 
Parque do Sóter, em Campo Grande (MS), e propor um estudo aos moldes da ISO 14001:2004. 
Com a finalidade de elaboração desta pesquisa, foram utilizadas pesquisas bibliográficas, em 
complementação foi realizada uma visita descritiva e exploratória ao parque para estabelecer 
contato com o ambiente a ser estudo e a partir dos dados realizou-se estudo de caso. Os resultados 
apresentam sugestões para a reparação dos impactos presentes no parque, para monitoramento e 
continuidade da qualidade ambiental utilizando como pano de fundo a norma regulamentadora ISO 
14001:2004. Com esta pesquisa foi possível apresentar mais uma ferramenta que pode ser utilizada 

na recuperação de áreas degradadas, através de um bom gerenciamento. 
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Avaliações de práticas ambientais da cerâmica Campo Grande Ltda com base na 

NBR ISO 14001:2004 
José Aparecido de L. Albuquerque, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
No presente trabalho, foi realizado um estudo da viabilidade de implementação de um sistema de 
gestão ambiental nos moldes da NBR ISO 14001:2004, em uma cerâmica vermelha, com destaque 
para as análises de extração de argila e consumo de lenha. As cerâmicas vermelhas funcionam 
através de obtenção de matéria-prima extraída da natureza, portanto, a argila é um recurso natural 
não renovável sendo, contudo, plenamente reutilizável e reciclável. Foi avaliada, in loco, a fonte de 
extração de argila desta cerâmica, constatando-se a extração vertical da argila, alternativa esta que 
possibilita a redução dos impactos ambientais. Foi verificado, ainda, que a fonte de energia utilizada 
é a lenha das matas nativas. Também, foram averiguadas as etapas de produção de tijolos. Com 
base nos aspectos constatados, ao final, são apresentadas sugestões a serem desenvolvidas visando 
à mitigação dos impactos ambientais causados pela cerâmica e seu processo, utilizando como molde 

a NBR ISO 14001:2004. 
 
Palavras-chave 
 
Gestão Ambiental; Iso 14001:2004; Cerâmica vermelha; Argila; Lenha. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Logística reversa de baterias de celulares 
Silvia Helena Schiavi de Carvalho, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
O artigo tem o objetivo geral de demonstrar a importância da logística reversa das baterias celulares 

na transformação de um simples produto em soluções, procurando identificar a necessidade de se 
disciplinar o gerenciamento ambiental de baterias, destacando a importância em diminuir a extração 
de recursos não renováveis e analisar o retorno positivo que as empresas de telefonia móvel têm 
com a logística reversa dessas baterias. A pesquisa é Exploratória (GIL, 1991), bibliográfica com 
inserção de material de autores renomados, além de artigos e materiais extraídos da internet e 
documental que foi elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico (SILVA, 
2004). O CONAMA e a Lei Federal obrigam empresas fabricantes, importadoras e revendedoras a 
se adequarem às legislações ambientais pertinentes, que os responsabiliza pela coleta, 
armazenamento e destinação das baterias de celulares, evitando assim o seu descarte em locais 
inadequados e seus graves impactos ambientais e de saúde pública. 
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A contribuição da educação ambiental na construção de práticas sustentáveis: 

análise da prática pedagógica do Centro de Educação Ambiental - CEA Polonês, 

no Município de Campo Grande-MS 
Noemi Amaral de Andrade, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Este estudo faz uma abordagem sobre a importância da educação ambiental na construção de novos 
valores quanto à relação do ser humano com seu meio ambiente. Nas últimas décadas, após vários 
debates, palavras como meio ambiente e sustentabilidade tem sido comuns. Com tudo, é necessário 
verificar a educação ambiental neste contexto e sua contribuição para a adoção de novos hábitos 
que visem o desenvolvimento sustentável. Para tanto, optou-se pela análise das práticas 
pedagógicas do Centro de Educação Ambiental Leonor Reginato Santini ? CEA Polonês no município 
de Campo Grande/Mato Grosso do Sul, uma vez que este é um espaço de educação ambiental 
informal e abrangem vários segmentos da sociedade civil organizada, principalmente alunos do 

ensino infantil ao ensino médio. Assim, foram aplicados no período de março a maio de 2012, 
questionários com questões abertas e fechadas direcionadas ao público que visita o CEA Polonês e 
conclui-se que diversos são os recursos pedagógicos que podem ser utilizados na educação 
ambiental (teatro, gincana, oficina etc.), porquanto estes tem a capacidade de atender a diversos 
públicos, incentivar a participação e maior sensibilização. Além disso, mostrou a importância da 
interação com o ambiente natural, sem, contudo deixar de analisar questões do ambiente urbano. 
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Análise do uso do merchandising no segmento de material esportivo 
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Resumo 
 
Esse estudo tem como objetivo analisar o uso do merchandising no segmento esportivo. 

Identificando-o como uma ferramenta que contribuiu com a valorização da marca e propicia o 
aumento das vendas e na fidelização dos clientes. O merchandising são técnicas, ações ou materiais 
no ponto de venda, utilizados com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos 
consumidores, para alavancar as vendas. O comportamento do consumidor tem se modificado no 
âmbito mercadológico contemporâneo, muitos aspectos são considerados no ato da compra, e o 
merchandising alavanca o consumo. Com aplicação de análises bibliográficas de autores renomados, 
pesquisas e estudos, o presente trabalho pretende fazer uma ampla reflexão da utilização do 
merchandising, e debater sobre o crescimento das vendas com a utilização dessa ferramenta. Assim, 
compreender os aspectos relevantes do marketing e a utilização do merchandising no segmento de 
material esportivo, destacando a sua utilização como um diferencial competitivo para a empresa. 
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Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) 
Oberti Galho Martins, Anna Lúcia D' Agostini Oliviera Casalinho 

 
Resumo 
 
O estudo descritivo-exploratório objetivou avaliar o uso do Cateterismo Central de Inserção 

Periférica (PICC) 1,9 French, na neonatologia de um Hospital Universitário, na cidade de Pelotas. A 
análise foi realizada através do acompanhamento do prontuário dos pacientes prematuros que 
utilizaram esse dispositivo, no período de maio a setembro de 2011. A amostra foi composta por 17 
prontuários de prematuros com peso mínimo de 885g e o peso máximo de 1.395g. Os sítios de 
inserção mais utilizados foram à veia basílica, seguido da veia axilar. O tempo médio de permanência 
ficou em 20,8 dias. As dificuldades encontradas durante a utilização do cateter foram casos de 
obstrução. Dos 17 cateteres, 13 ficaram posicionados adequadamente. Comparado com outras 
erudições, o trabalho evidencia que o tempo de permanência do cateter foi maior, que o mesmo 
ficou na maioria dos casos o tempo necessário, que existe carência de enfermeiros capacitados e 
por fim destaca a qualificação da terapia intravenosa para os neonatos com o uso dessa tecnologia. 
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Internação em UTI: vivência dos familiares 
Cristiane Bergmann, Anna Lúcia D' Agostini Oliveira Casalinho 

 
Resumo 
 
O presente estudo teve como objetivo conhecer a vivência dos familiares do paciente internado em 

unidade de terapia intensiva geral - UTI, de um hospital do interior do Rio Grande do Sul. Foi usada 
uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, exploratório. Os sujeitos do estudo foram seis 
familiares de pacientes internados nessa unidade. A coleta de dados ocorreu a partir de uma 
entrevista semi-estruturada, com questões norteadoras abertas. Para a análise das informações 
foram classificadas em quatro temas: o sentir da família frente a UTI; UTI local de credibilidade e 
de cuidado; o apoiar da família e as expectativas frente à internação. Conclui-se que a maioria 
acredita que a UTI, seja um lugar onde se encontra todo o aparato tecnológico necessário para a 
manutenção da vida e recuperação do paciente, bem como todo um atendimento especializado dos 
profissionais de saúde que ali trabalham, mas essa vivencia é de difícil enfrentamento. 
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A aplicabilidade do Código de Processo Civil ao processo do trabalho 
Larissa Spessatto, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa busca demonstrar o direito do trabalho como um ramo especializado e uma espécie 

autônoma do Direito, que tem regras e princípios próprios, inclusive a respeito da fase de execução, 
que traz menção expressa quanto a aplicação subsidiária dos preceitos que regem o processo de 
execução. Dispor sobre a aplicabilidade (ou não) deregramentos previstos no Direito Processual 
Civil, mormente quanto os artigos 475- J e 745- A, na justiça do trabalho, bem como as questões 
relativas a celeridade e economia processual, princípios usados como um dos fundamentos para a 
(in)aplicabilidade de tais normas no âmbito trabalhista, fazendo um pequeno esboço das decisões 
jurisprudenciais nesse sentido. 
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A evolução histórica dos direitos sociais dos empregados domésticos no Brasil 
Cristiane Dasilva, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Os empregados domésticos integram uma das categorias de trabalhadores mais antigas no mundo, 

passando lentamente por momentos de conquistas de direitos sociais ao longo da história. No 
conceito de empregados domésticos estão inclusas algumas atividades que vão além do trabalho 
realizado no interior das residências, assim como, pode-se inclu ir o trabalho técnico de uma 
enfermeira. No Brasil estes empregados foram tardiamente amparados pela legislação em 1972, 
posteriormente, de uma forma mais expansiva e efetiva em 1988 com a promulgação da 
Constituição Federal, acrescidas de alguns direitos em 2006. Atualmente a categoria aguarda a 
ratificação da Convenção 189 da OIT na expectativa de ver seus direitos igualados aos demais 
trabalhadores, finalizando desta forma a discriminação histórica que sempre existiu, especialmente 
por parte dos legisladores, para com esta classe de trabalhadores. 
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Controvérsias na definição da base de cálculo do adicional de insalubridade 
Alex Sandro Cantele, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Destina-se o artigo a abordar qual seria a base de cálculo do adicional de insalubridade, se o salário 

mínimo, o salário profissional, o salário normativo, o piso salarial ou a remuneração do trabalhador, 
com vistas à proteção do obreiro, diante da existência do princípio da proteção ao trabalhador, 
traçando um comparativo entre o que reza os artigos da Constituição Federal e a Consolidação das 
Leis do Trabalho, trazendo súmulas e jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre a 
matéria, enfocando, ainda, a divergência doutrinária a respeito do tema até se chegar a 
?pacificação? jurisprudencial, obtida através da edição da Súmula Vinculante 04 do Supremo 
Tribunal Federal, que determina ser o salário mínimo a base de cálculo do referido adicional, 
conforme prevê o artigo 192 da CLT, mesmo diante de sua inconstitucionalidade. 
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A problemática dos honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça do 

Trabalho 
Cristiano Metz, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
A questão relativa à incidência de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho mostra-se 
controvertida na doutrina e jurisprudência. A matéria tornou -se ainda mais relevante com o advento 
da Emenda Constitucional n° 45, que ampliou a competência da justiça especializada, que passou a 
processar e julgar as causas relativas às relações de trabalho, não mais apenas as relações de 
emprego. A edição da Instrução Normativa n° 27 do Tribunal Superior do Trabalho, que visava sanar 
uma lacuna legis lativa sobre a matéria, intensificou ainda mais as críticas já existentes sobre os 
institutos vigentes. O presente estudo versa exatamente sobre tais contradições à luz dos princípios 
constitucionais, analisando, em segundo plano, a função institucional do Tribunal Superior do 
Trabalho e a verificação da adequação de seus entendimentos clássicos à atual realidade jurídica 
brasileira. 
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O instituto da desaposentação e a repercussão nos benefícios previdenciários 
Débora Brasil, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo principal estabelecer parâmetros no que se refere à reversão do 

ato jurídico da aposentadoria,especificamente na possibilidade de desaposentação pelo Regime 
Geral da Previdência Social ? RGPS e aspectos principais do instituto para a aquisição de um novo 
regime ou em regime diverso. Discute-se a limitação à autonomia individual, que impede que o 
sujeito de direitos possa efetuar ato de disposição sobre determinado direito, nesse caso, de sua 
aposentadoria, sendo esta entendida como direito patrimonial e, sendo passível de renúncia. Outro 
ponto importante é quanto à devolução ou não dos pagament os recebidos pelo segurado enquanto 
desfrutou dos pecúlios referentesà aposentadoria. Constatou-se ser um tema de grande relevância 
e atual, haja vista a necessidade de implantação de previsão legal expressa, diante do 
reconhecimento, predominante da doutrina e da jurisprudência, quanto à possibilidade de renunciar 
o gozo do benefício de sua aposentadoria. 
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Controle do e-mail corporativo: uma afronta ao direito de privacidade? 
Fabiane Ignaczak, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise sobre o controle do e-mail corporativo pelo 

empregador. Alicerçado nos princípios fundamentais garantidos pela Magna Carta, o trabalho se 
utiliza de moderna doutrina e jurisprudência a fim de se entender a licitude da quebra do sigilo da 
correspondência eletrônica do empregado. Se por um lado, a Constituição Federal prima pela 
privacidade e intimidade do indivíduo, de outro, ao empregador cabe o direito de resguardar e zelar 
pela sua propriedade. Assim, o princípio da proporcionalidade exsurge como um moderador para 
que se obtenha uma decisão justa e sensata. Dessa forma, o que se pretende é demonstrar o 
embate entre direito à privacidade e poder empregatício, pautados pela ponderação. 
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As relações de trabalho e os limites do poder empregatício 
Fernando Mezzomo, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
A relação de trabalho como objeto de incidência do poder é ponto fundamental sobre o qual se 

debruça esta pesquisa. Na tentativa de desvendar os caminhos percorridos pelo poder neste espaço, 
utiliza-se da racionalidade. Assim, através do método dedutivo, traça-se um panorama evolutivo do 
objeto em questão, a fim de melhor compreender a forma como se apresenta atualmente. Sabendo-
se que o poder na relação de trabalho é hoje juridicamente garantido ao empregador, bem como 
leg itimado por um instrumento contratual, realiza-se a análise deste título jurídico, dissecando seus 
principais aspectos para evidenciar a subordinação e o poder empregatício como elementos a ele 
intrínsecos. Posteriormente, apresenta-se a relação de trabalho e o poder empregatício como obj 
etos integrantes de um sistema normativo maior, ou seja, seu reconhecimento pelo ordenamento 
jurídico brasileiro lhes impõe o respeito às regras e princípios que regem este sistema. A exposição 
tem por objetivo localizar determinados fatores que possam atuar como limitadores do poder 
empregatício, podendo-se recorrer a fontes como a doutrina, a jurisprudência, a legislação e os 
princípios jurídicos. Com isso, pretende-se demonstrar, que o poder dentro do locus empresarial, 

revela-se capaz de invadir a vida privada dos trabalhadores, prolongando-se ao íntimo de seus 
gestos e atitudes. 
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Proteção do trabalho face à automação 
João Octávio Ferron, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O presente artigo é um estudo referente aos avançosda informática e a proteção do emprego face 

à automação e as conseqüências desta evolução. O método de abordagem é o dedutivo e o método 
de procedimento, a pesquisa bibliográfica e de artigos da internet. As formas de trabalho, 
inicialmente com o trabalho escravo, passando pela revolução industrial e chegando aos dias de 
hoje com a evolução tecnológica e suas novas formasde prestação de trabalho. Finalizando o estudo 
observa-se as novas formas de trabalho utilizando a informática, bem como, sua natureza jurídica 
e as c onseqüências para o ?Mundo do Trabalho?, onde estas evoluções não podemocasionar a troca 
do trabalhador pela máquina, garantindo assim, a digni dade humana do trabalhador e sua proteção 
do emprego face à automação. 
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Poder empregatício: fiscalização de e-mail no ambiente de trabalho 
Renato César Vaes, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo esclarecer inicialmente sobre o que é o poder empregatício e 

quais as suas ramificações e limitações dentro do contrato de trabalho. Após a realização destes 
esclarecimentos preliminares, são abordados os direitos de intimidade e privacidade do empregado, 
apontando conceitos e expondo suas características,assim como a magnitude de cada garantia 
constitucionalmente assegurada. Emum segundo momento do trabalho, são expostos a duas 
posições dominantes sobre os limites do empregador no exercício no poder de direção e fiscalização 
do empre gado no ambiente de trabalho no que refere a utilização de e-mail ou correio eletrônico 
como ferramenta de trabalho. Ao final, analisados os pontos através do método dedutivo, são 
realizadas algumas ponderaçõesconcluí-se sobre a legalidade do exercício do poder de fiscalização 
pe lo empregador, contudo, desde que na forma moderada, generalizada e impessoal, sempre 
observando direitos de intimidade e privacidade do empregado. 
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Trabalhador urbano e doméstico: pontos comuns e diferenças 
Tadeu Lacourt Silveira, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Trabalhador urbano e doméstico: pontos comuns e diferenças é um estudo acerca dos direitos 

reconhecidos aos trabalhadores urbanos, e que não são em sua totalidade concedidos aos 
trabalhadores domésticos, como classe que abrange um grande número de trabalhadores 
atualmente, e que apesar de não ter exatamente os mesmos direitos dos demais, vem, 
gradativamente, sendo reconhecida e ganhando maior importância. A luta para a equiparação de 
direitos certamente ainda gerará conflitos e divergências, mas o caminho já foi aberto, por leis que 
trouxeram maior proteção aos empregados domésticos. O objetivo central do estudo é demonstrar 
a importância do nivelamento de direitos entre as classes trabalhadoras, uma vez que todo o 
trabalho tem o mesmo valor seja ele intelectual ou físico. 
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Responsabilidade civil do empregador em casos de acidente de trabalho e 

competência para julgamento de ações dessa natureza 
Ticiana Mendes Potita, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
A presente pesquisa bibliográfica estuda os aspectos históricos da responsabilidade civil, em especial 
no que se refere aos casos de acidentes de trabalho, bem como a evolução do direito que lhe ampara 
e lhe delimita, perpassando os períodos históricos de irresponsabilidade do empregador, restando 
como fruto dessa evolução distintas teorias sobre as hipóteses de responsabilização do mesmo. 
Nesse ínterim passa a analisar as previsões legais no ordenamento jurídico brasileiro acerca dessa 
responsabilização, bem como a eventual necessidade de demonstração da culpa do empregador, e 
principalmente a verificação de nexo causal entre a conduta do mesmo e o dano causado ao 
trabalhador acidentado. Por fim, faz breve elucidação acerca da competência para o julgamento de 
eventuais ações judiciais que tenham como berço a ocorrência de acidente do trabalho. 
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O reconhecimento ex officio do instituto da prescrição no processo do trabalho 
Willian Silveira Batista, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O processo do trabalho é regido subsidiariamente pelo Direito Comum quando não houver previsão 

para o enquadramento no caso concreto, nos termos do artigo 8° da CLT. Razão pela qual, teria o 
juiz a prerrogativa de reconhecer ex offícioa ocorrência do instituto da prescrição em qualquer 
reclamatória trabalhista. Ocorre que, o direito do Trabalho é norteado, antesde tudo, por princípios 
que embasam e enquadram as relações de emprego, como o princípio da proteção, o princípio da 
irrenunciabilidade de direitos, o princípio da isonomia, dentre outros, os quais têm força e grau mais 
tênues frente às regras e ditames normativos trabalhistas. Além disso, cabe frisar que somente é 
aceita a utilização subsidiária de normas comuns no direito do trabalho, desde que estas não sejam 
incompatíveis com os princípios fundamentais deste,nos ditames dos artigos 8° e 769 da CLT. Desta 
maneira, ao reconhecer ex officioo instituto da prescrição em qualquer reclamatória trabalhista 
estará o magistrado a afrontar um dos mais valorados princípios do direito do Trabalho, oprincípio 
da Proteção, sobre o qual também está adstrito o próprio juízo. 
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A família contemporânea e a mediação como instrumento de resolução de 

conflitos 
Ana Paula Côrrea, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo aprofundar o estudo a respeito da utilização do método alternativo 
da Mediação como instrumento para a resolução de conflitos familiares, analisando sua história e 
evolução, alguns princípios específicos do método e suas principais peculiaridades. Este estudo 
pretende contribuir para a construção de uma visão sobre a utilização desse mecanismo no Brasil, 
mediante seu estudo profundado, investigando seus fundamentos, limites e possibilidades, podendo 
contribuir para que a difusão de seu estudo possa servir como base de aplicação a ser utilizadopelos 
operadores jurídicos. Faz-se necessário a analise de alguns dos princípios que norteiam o instituto 
da mediação para demonstrar que devem ser observados nas relações jurídicas. 
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Repercussão geral no recurso extraordinário, em um enfoque constitucional 
Marco Aurelio Moretto, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Buscando agilizar o processo civil, dando efetividade ao ideal de celeridade do processo, insculpido 

na Constituição Federal de 1988, a Emenda Constitucional n°45, dita como ?reforma do judiciário?, 
apresenta consideráveis alterações no processo. Esta Emenda, publicada em 2004, inseriu na Carta 
Magna de 1988 um novo parágrafo 3° ao artigo 102, que trata do recurso extraordinário ao Supremo 
Tribunal Federal, pronunciando um novo requisito específico que é a repercussão geral, elencado no 
art. 543-A do Código Processo Civil. Este novo texto constitucional foi regulamentado por legislação 
ordinária, com edição da Lei 11.418/06. A Repercussão Geral no Recurso Extraordinário propõe-se 
a discutir e promover uma breve análise dessa legislação acerca da repercussão geral, nas questões 
políticas, constitucionalidade em razão da exigência da matéria e na tentativa do legislador buscar 
uma solução, reduzindo direitos, e atacando a democracia que certamente alterará 
substancialmente os julgados do Supremo Tribunal Federal, apresentado uma nova realidade para 
o recurso extraordinário. 
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Ação civil pública e a separação dos poderes 
Ocsana Biorchi Maria, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O presente trata-se de um ensaio destinado a elucidar melhor os aspectos relacionados à ação civil 

pública, em especial, aqueles envolvendo a discussão acerca da questão das decisões proferidas em 
ação civil pública, quando no polo passivo es tá um ente público. S obretudo, quando a pretensão 
pleiteada é a realização de uma política pública, uma vez que engloba o princípio fundamental da 
separação dos poderes , já que a concretização de tais políticas é de competência do Poder 
Executivo. Não somente sua realização, mas,também , o momento oportuno para fazê-lo. A partir 
desse cenário, surge um emaranhado de dúvidas acerca da afronta ou não de um mandamento 
constitucional, que serve de base para a democracia. Porém, há que se considerar que os direitos 
pleiteados em ação civil pública são fruto de uma extensa luta pela cidadania, após tortuoso período 
ditatorial. Todavia, o princípio constitucional da separação dos poderes não pode ser ignorado, por 
tratar -se de princípio basilar do Estado democrático de direito, que é o Brasil. 
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O poder discricionário do juiz no mandado de segurança 
Fernanda Cerioli Schaeffer, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa tem o objetivo de analisaro poderdiscricionário quandoda prestação jurisdicional 

emmandado desegurança,demonstrando que emmuitos casos a sentença poderá se tornar uma 
ordem vazia e sem qualquer utilidade para as partes. Para tanto utiliza-se o método hipotético-
dedutivo, já que se faz necessário analisar a Lei n? 12.016 de 07 de agosto de 2006, que 
regulamente o mandado de segurança, e, ainda, o poder discricionário inerente a atividade 
jurisdicional, como parte da administração pública. Por fim, chega-se a questão do poder 
discricionário do juiz no mandado de segurança, apontando-se um caso especifico, de forma a 
melhor exemplificar a problemática. A conclusão obtida é a de que o julgador não pode estar 
vinculado a eventual decisão de órgão superiore, ao decidir,devemanter a sua posiçãoatravés deuma 
fundamen taçãoexaustiva e coerente . 
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Dano moral na proteção dos direitos difusos 
Josieli Filippi Zavistanóvicz, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O dano moral nos direitos difusos, ou direitos de terceira geração, é um assunto polêmico e uma 

realidade social. Nesse sentido, é imprescindível a pesquisa dos desafios encontrados no instituto 
da responsabilidade civil diante de uma sociedade globalizada que deve permitir ao aplicador do 
direito garantias indispensáveis para a defesa dos direitos difusos através de indenizações e 
prevenção de possíveis danos a esses direitos nas mais distintas áreas, tais como meio ambiente e 
publicidade enganosa. O objetivo é demonstrar a possibilidade da existência do dano moral em 
direitos difusos. No desenvolvimento do tema foi utilizada a pesquisa bibliográfica, sendo os dados 
obtidos através de doutrinas, julgados e artigos da internet. Com base na abordagem dos direitos 
difusos, o estudo conclui que há possibilidade de indenização decorrente de danos a interesses e 
direitos difusos nas mais distintas áreas. 
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Controle concentrado de constitucionalidade: ADIN Genérica, ADC e ADPF 
Rafael Perotto Detsch, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
A presente pesquisa foi elaborada especificamente por meio de abordagem bibliográfica doutrinária, 

jurisprudencial e legislativa e versa sobre o controle de constitucionalidade. Foram trazidas 
classificações de acordo com momento da propositura da ação, podendo ser um controle preventivo 
ou repressivo. Os tipos de controles repressivos podem ser diferenciados dependendo do órgão que 
realiza o controle. Foi dado ênfase ao controle concentrado, definindo ação direita de 
inconstitucionalidade genérica, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, onde a primeira busca excluir do ordenamento uma 
norma ou ato normativo inconstitucional, enquanto a segunda almeja o reconhecimento de que a 
norma ou ato é constitucional, vinculando as decisões. A ADPF busca de forma subsidiária evitar ou 
eliminar lesão a preceitos fundamentais. Assim, foi realizada a diferenciação das principais ações, 
sendo estas, instrumentos de controle essenciais para que se tenha um ordenamento jurídico coeso, 
mantendo-se a posição hierárquica superior da Constituição. 
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Mandado de segurança: considerações sobre a Lei 12.016/2009 
Ana Paula Menegussi, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O trabalho tem a finalidade de propor uma reflexão sobre o mandado de segurança através do 

exame da Lei nº 12.016/2009, antes regulado pela Lei nº 1.533/1951 e diversas leis , hoje reunidas 
em uma singular norma. Esse se encontra ligado aos direitos e garantias fundamentais, que estão 
previstos na a Constituição Federal de 1988, um dos chamados remédios constitucionais. esse 
trabalho, foi desenvolvido através de uma investigação sobre o assunto abordado, pelo meio de 
doutrinas, revista jurídicas, súmulas, jurisprudência e legislação específica. Diante disso, no decorrer 
na explanação serão abordados os tópicos relevantes que a nova lei que disciplina o mandado de 
segurança individual e coletivo, sendo assim as novas disposições legais. 
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A razoável duração do processo 
Eliandra Martins Leite, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
O princípio da razoável duração do processo enquanto direito fundamental, é um assunto polêmico 

no mundo jurídico. Nesse sentido, é imprescindível a pesquisa dos desafios encontrados para dar 
real efetividade jurisdicional a esse princípio diante de diversos fatores que contribuem para que os 
processos tramitem lentamente, tais como, o exagero de formalismos processuais e a falta de 
recursos humanos e materiais. O objetivo é demonstrar idéias para que a razoável duração do 
processo seja efetivamente utilizada no ordenamento jurídico. No desenvolvimento do tema foi 
utilizada a pesquisa bibliográfica, sendo os dados obtidos través de doutrinas, julgados e artigos da 
internet . Com base na abordagem da razoável duração do processo, o estudo conclui que há uma 
série de fatores que contribuem para a lentidão do processo judicial, sendo assim, se faz necessária 
uma revisão dos procedimentos de organização do Poder Judiciário. 
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O controle jurisdicional por meio do remédio constitucional habeas data 
Carina Magro, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Busca-se através desta pesquisa, analisar sobre o remédio constitucional habeas data, regulado 

pela lei de nº 9.507/1997, que é que um direito assegurado tanto as pessoas físicas como jurídicas 
para que possam obter o conhecimento de registros que dizem respeito ao próprio postulante. Nesse 
sentido, tem-se como objetivo, analisar a função do habeas data como instrumento eficaz de 
controle jurisdicional em prol dos direitos fundamentais do cidadão. O delineamento desta pesquisa 
teve como método utilizado o indutivo, onde a partir de coleta de dados pode-se concluir que a 
conquista dos remédios constitucionais foi de suma importância para o exercício dos direitos do 
cidadão e o mecanismo de controle jurisdicional habeas data é fundamental e importante no mundo 
globalizado devido à proliferação e utilização da tecnologia, pois, é uma ação de caráter 
constitucional e um direito personalíssimo do cidadão, onde visa à tutela dos direitos e garantia do 
acesso à informação. 
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A tutela antecipada no Direito Processual Civil Brasileiro 
Alessandra Amaral, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa se destina a realizar breves apontamentos sobre as principais peculiaridades da tutela 

antecipada no processo civil brasileiro, assim como sua origem e evolução histórica. Ademais, 
pretende demonstrar a importância desse valoroso insti tuto jurídico, que é capaz de fornecer a 
solução imediata ao jurisdicionado - ainda que de forma provisória, amenizando, dessa forma, a tão 
nefasta morosidade processual. Visa apontar, também, as características e os requisitos necessários 
para aconcessão da tutela antecipada, demonstrando que ela é uma espécie do gênero liminar, 
porém satisfativa, apontando pressupostos gerais e alternativos, bem como fazendo a comparação 
com a tutela cautelar. A conclusão alcançada é que o instituto da tutela antecipada tem o poder 
deassegurar agilidade e efetividade aos processos que não podem aguardar até o julgamento final 
do mérito, sob pena de causar a parte danos irreparáveis ou de difícil reparação. 
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A tutela jurisdicional efetiva e o processo constitucional 
Jennifer Leal Furtado Barreto, Janaína Leite Portella 

 
Resumo 
 
A pesquisa tem po r finalidade explorar a eminente discussão existente sobre a celeridad e 

processual e a efetiva tutela jurisdicional, analisando algumas das práticas processuais criadas com 
foco no princípio da celeridade, enquanto direito fundamental, mas que estão a obstar os direitos 
das partes ao devido processo legal. A análise será pautada em cinco institutos, quais sejam: a 
negativa da concessão da assistência judiciária gratuit a, a prolação da sentença pre-liminar, a 
declaração de ofício da incompetência relativa, o instituto da súmula impeditiva de recurso e a 
perspectiva com que foi e laborado o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, a fim de 
demonstrar que tais procedimentos confrontam algumas das garantias processuais 
constitucionalmente conferidas aos litigantes. 
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Assédio moral nas relações do trabalho 
Marcos Vitorino da Silva, Fernanda Serotini Gordono 

 
Resumo 
 
O presente artigo pretende mostrar um dos temas mais relevantes atualmente nas relações de 

trabalho nas organizações, uma vez que o assédio moral no trabalho envolve a dignidade da pessoa 
humana, uma vez que fere os princípios das boas práticas laborais, implicando em ato ilícito que 
desrespeita os bons costumes desde que comprovada à responsabilidade do autor. Este estudo foi 
elaborado através de pesquisas bibliográficas e de entendimentos realizados no campo judicial 
trabalhista. Demonstraremos então as consequências desse ato ilícito e possíveis formas de 
combate. O estudo também aborda como o tema é tratado em outros Países. Enfim, apesar do 
assédio moral no trabalho existir a muito tempo, é preciso maior entendimento para que seja 
combatido. É importante ressaltar que no Brasil ainda não existe uma legislação específica para 
tratar do assunto, mas mesmo assim é necessário levantar a discussão demonstrando que esse é 
um fator danoso e que causa prejuízo para todos os que estão envolvidos no processo. 
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Os impactos da liderança na qualidade do bem estar do colaborador: um estudo 

de caso em uma empresa pública do interior do centro oeste paulista 
Rafael Trevisan, Fernanda Serotini Gordono 

 
Resumo 
 
O artigo pretende mostrar como a liderança pode impactar na qualidade do bem estar do colaborador 
em seu ambiente de trabalho, uma vez que a qualidade de vida está relacionada com as mudanças 
na organização, o desenvolvimento dos profissionais, as atitudes dos colaboradores, salário, planos 
de carreiras, motivação, turnover, segurança do trabalho, entre outros. A liderança é uma força 
dentro da organização que pode modificar o colaborador e deve contribuir para que a utilização de 
estratégias voltadas à qualidade do bem estar do colaborador mantenha-os satisfeitos. O papel da 
liderança, portanto, torna-se fundamental uma vez que dependendo do comportamento do líder e 
da sua maneira de lidar com os subordinados, podem impactar positivo ou negativamente na 
qualidade de vida e no clima organizacional. Com isso, a liderança exige muitas habilidades para 
manter um ponto de equilibro nas empresas, assim será necessário que as empresas desenvolvam 

líderes para a obtenção do sucesso empresarial. 
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A gestão de pessoas no poder público 
Claudio Alex Rosa, Fernanda Serotini Gordono 

 
Resumo 
 
Atualmente, muito se fala sobre a importância da gestão de pessoas e de como é possível criar 

políticas motivacionais para os colaboradores. O setor público não é diferente, uma vez que a gestão 
de pessoas está presente e há condições de se criarem políticas voltadas a motivar os colaboradores 
desse setor. Mas, ainda existe um paradoxo que se torna presente há tempos: Porque ainda existem 
tantos colaboradores desmotivados nos setores públicos? A desmotivação pode impactar na 
qualidade do atendimento? Qual é realmente a causa dos maus serviços que alguns colaboradores 
prestam? É possível mudar essa realidade? Além dessas respostas, o artigo pretende averiguar qual 
o papel da Gestão de Pessoas no setor público, buscando informações sobre as principais causas da 
insatisfação de alguns funcionários públicos e se essas causas estão relacionadas com a Gestão de 
Pessoas. Também será demonstrado o que alguns autores escreveram sobre a gestão de pessoas e 
as principais teorias motivacionais. 
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Mapeamento de fluxo de valor: eliminando desperdício, agregando valor 
Luciana Medeiros Oliveira Link, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
No atual cenário globalizado onde a competitividade é acirrada, todo e qualquer diferencial deve ser 

levado em conta quando se trata de maximizar o lucro e minimizar os custos. A inovação de 
processos através da melhoria contínua tanto nos aspectos administrativos quanto produtivos são 
essenciais para o equilíbrio entre lucro e custos. Atendendo a esta premissa, este artigo tem como 
objetivo conscientizar da importância da utilização do mapeamento do fluxo de valor como 
ferramenta que permita às empresas observarem toda a cadeia de fluxo de valor de seus processos 
produtivos, identificando seus desperdícios e propondo melhorias. Esse artigo pode ser classificado 
como uma pesquisa exploratória, pois através das necessidades internas e melhorias nas empresas 
e o desafio de inovar buscou-se fazer um levantamento bibliográfico, oferecendo maior familiaridade 
com os problemas referentes ao fluxo de valor atual possibilitando a diminuição dos desperdício e 
tornar os processos de fluxo de valor continuos. 
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Apagão de mão de obra no mercado de trabalho de Jaraguá do Sul-SC 
Wistheimer Aliston Valadares França, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
O predomínio de macro empresas tecnologicamente avançadas no estado de Santa Catarina, 

associado à atual conjuntura econômica do país, de acelerado crescimento das atividades 
produtivas, so-bretudo da indústria, traz consigo a necessidade pujante de mão de obra qualificada. 
O objetivo do estudo foi avaliar de que forma as empresas estão se adaptando à carência de mão 
de obra e quais medidas estão sendo tomadas para que esta escassez não se torne um entrave no 
desenvolvimento da indústria regional. Os resulta-dos da realização de entrevistas nas principais 
indústrias de Jara-guá do Sul mostram que o maior problema nas empresas não é o de captação de 
colaboradores, e sim a retenção destes. Conclui-se que um bom clima organizacional constitui um 
dos principais motivos de retenção dos colaboradores na empresa, demonstram-do a importância 
do RH e gestores para determinação dos principais aspectos que motivam e levam à maior 
permanência do colaborador na empresa. 
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Seis Sigma 
Cidemar Ribeiro Borges, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
As organizações que tem alcançado sucesso continuam em constante luta para atender os critérios 

de clientes cada vez mais exigentes, estas empresas de sucesso entendem as variações de seus 
processos e passam a desenvolver métodos para obter controle sobre estas variações, reduzindo as 
falhas, maximizando os resultados positivos com o aumento da repetibilidade dos processos. Os 
resultados de empresas que adotam o Seis Sigma têm sido muito mais expressivos se comparado 
a empresas que adotam outros métodos como: ?qualidade total, reengenharia de processos do 
negócio, alianças estratégicas, planejamento para tentar reagir rapidamente a mudanças externas, 
entre outras?. O Programa Seis Sigma promove uma mudança cultural na empresa, pois promove 
uma abordagem diferente na maneira da empresa se posicionar e tratar um problema. Este artigo 
tem o objetivo de trazer informações teóricas sobre o Programa Seis Sigma e suas técnicas para 
implantação, o Programa Seis Sigma é visto atualmente como uma importante metodologia que 
foca no entendimento da variabilidade de um processo e, tratativas para diminuir estas oscilações. 
Este trabalho foi embasado em pesquisa bibliográfica. 
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A realidade dos referenciais de qualidade em Ead no Brasil 
Jaime Cazuhiro Ossada, Lucas Antonio de Araujo 

 
Resumo 
 
Com o surgimento de novas tecnologias, as instituições de ensino em nível superior foram 

construindo novas formas e ferramentas para levar o conhecimento e o desenvolvimento humano e 
com isso proporcionar novas formas de ensino e aprendizagem. No entanto aferir a qualidade das 
ofertas neste modelo de ensino é uma preocupação internacional. O presente artigo apresenta uma 
análise dos referenciais de qualidade em EAD através da aplicação dos novos instrumentos de 
avaliação para autorização e reconhecimento de cursos, disponibilizados pelo INEP em 2012. Com 
o surgimento de novas tecnologias, as instituições de ensino em nível superior foram construindo 
novas formas e ferramentas para levar o conhecimento e o desenvolvimento humano e com isso 
proporcionar novas formas de ensino e aprendizagem. A qualidade dos cursos superiores à distância 
na atualidade é medida com os mesmo indicadores utilizados para medir a qualidade dos cursos 
superiores presenciais, desde que se leve em conta a estrutura diferenciada de um curso nessa 
modalidade. Neste artigo será apresentado o tratamento relacionado à autorização, reconhecimento 
e recredenciamento dos cursos de EAD no Brasil, com o detalhamento do instrumento de 

reconhecimento de cursos utilizados pelos avaliadores in loco. 
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Análise da tradução de um guia de visitação de museu 
Rosangela Leite de Oliveira Ramos, Ana Julia Perrotti Garcia 

 
Resumo 
 
A prática de tradução de material turístico é algo comum atualmente, pois o número de pessoas 

viajando para o exterior cresce a cada dia; os destinos turísticos têm que se adequar e preparar-se 
para receber esse público oferecendo materiais traduzidos para facilitar a compreensão do que está 
sendo exibido nos atrativos e tornar a visita prazerosa. Sabe-se que os países mais visados são 
aqueles que possuem riqueza de cultura e história, como por exemplo, a França que é um dos 
destinos mais visitados e, como já sabemos, predomina no local o turismo cultural. O objetivo deste 
artigo é analisar, lançando mão da literatura disponível, os procedimentos técnicos de tradução 
utilizados na tradução do guia de visitação do museu The Metropolitan Museum of Art, assim como, 
verificar se a tradução é funcional. Para tanto, será feito um cotejamento entre o texto original e 
sua tradução (compondo um corpus paralelo, alinhado) e com o intuito de discorrer sobre as 
possíveis técnicas utilizadas à luz de teóricos e estudiosos da área de tradução. Este tipo de estudo 
busca aproximar teoria e prática, ao tratar de materiais autênticos, coletados em seu ambiente real 
de uso. 
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Tradução de títulos de ficção à luz da teoria do Skopos 
Deborah Dahab, Ana Julia Perrotti Garcia 

 
Resumo 
 
A tradução de títulos de obras de ficção lançados no Brasil em 2010 e 2011 é analisada à luz da 

teoria funcionalista, também conhecida como teoria de skopos, que tem como principal teórico e 
representante Hans Vermeer. A capa de um livro encerra em si um universo de possibilidades e em 
geral procura resumir de modo não verbal e verbal todo o universo que será abordado no interior 
daquela publicação. Utilizando os conceitos como comission e reforçando o status do tradutor como 
expert para realizar a tarefa tradutória, a análise empírica da tradução dos títulos aborda aspectos 
relativos à definição do propósito da ação tradutória assim como os conceitos de cultura alvo e 
público alvo. As escolhas realizadas nas traduções dos títulos são analisadas com base em aspectos 
de relevância e adaptação para o público alvo sócio cultural. Algumas percepções sobre similaridades 
e diferenças entre as escolhas observadas nos títulos do idioma de partida e chegada são 
explicitadas de forma a aprofundar a reflexão sobre o tema. 
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Estratégias de marketing e aumento da taxa de utilização de sementes 

certificadas 
Lizandro Ciciliano Tavares, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
O acentuado crescimento populacional e o consequente incremento do requerimento mundial por 
alimentos vêm aumentando de maneira significativa, fazendo-se necessário o crescimento da 
demanda por alimentos, ocorrendo a necessidade de melhoramento de plantas e da indústria de 
sementes do mundo, o marketing na área de sementes é uma ferramenta promissora para o 
aumento da taxa de utilização de sementes certificadas. Objetivou-se no presente trabalho analisar 
o marketing como ferramenta para promover o aumento da taxa de utilização de sementes 
certificadas. Vale ressaltar que o não pagamento de royalties com a compra de sementes 
clandestinas descapitaliza a indústria de sementes e reduz o investimento em novas tecnologias e 
cultivares pelo setor público e privado, dimi-nuindo consequentemente à probabilidade de sucesso 
dos agricultores pela utilização de tecnologias ultrapassadas. De maneira geral, verifica-se que a 

utilização do marketing na área de sementes é uma importante ferramenta utilizada pelas empresas 
de sementes, a fim de superar a concorrência e atender as exigências do mercado e 
consequentemente promover o aumento da taxa de utilização de sementes certifica-das pelos 
agricultores. 
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A visibilidade ou invisibilidade do tradutor em legendação 
Tadeu Nogueira Oliveira, Ana Julia Perrotti Garcia 

 
Resumo 
 
As legendas de um filme servem para aumentar a cessibilidade dos espectadores que não dominam 

a língua em que o filme está sendo falado. Mais do que repetir literalmente o que está sendo dito, 
as legendas precisam ser adaptadas a uma série de contingências de espaço e tempo. Sabendo-se 
que existem normas para legendação, e que o ato tradutório deverá ser feito de forma sincronizada 
com as imagens e falas, este artigo tem como objetivo retomar a questão da visibilidade do tradutor 
durante o trabalho tradutório de legendas de filmes. Assim como discutir a necessidade do 
conhecimento do idiomatismo vigente no período em que se traduz uma legenda. Para isso tomar-
se-á como ponto de partida o artigo de Mariana Mininel de Almeida, Legendagem: Por um Diálogo 
entre a Tradução Audiovisual e a ?Fidelidade? do Tradutor, o artigo de Ruth Bohunovsky, A 
(Im)possibilidade da ?invisibilidade? do tradutor e da sua ?fidelidade?: por um diálogo entre a teoria 
e a prática de tradução, o artigo de Ana Julia Perroti-Garcia (2002), em seu artigo ?Estratégias para 
legendação do filme Titanic? e o livro ?The translation studies readers? de Lawrence Venuti. 
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Dificuldades na contratação e retenção de profissionais especializados em 

mecânica industrial: um estudo de caso na Josapar 
Denilson Lourenço Carvalhal, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo identificar a dificuldade que a empresa JOSAPAR encontra com 
a contratação e retenção de profissionais especializados em mecânica industrial, mão de obra essa 
que tem a responsabilidade pela manutenção de máquinas e equipamentos instalados na planta 
industrial da cidade de Pelotas. A metodologia utilizada no artigo foi o estudo de caso, fundamentado 
no processo diário que ocorre na empresa juntamente com a análise dos resultados diagnosticados 
pelo departamento de Gestão de Pessoas e relatórios utilizados na área de psicologia; utilizou-se 
também como referencial de estudo, a pesquisa bibliográfica com o propósito de conhecer e 
conceituar o atual cenário do mercado de trabalho. A pesquisa foi fundamentada nos resultados 
encontrados neste estudo e relata a condição atual da empresa frente à necessidade de preencher 
os postos de trabalho direcionados ao profissional do setor mecânico industrial bem como uma forma 

de reter essa mão de obra qualificada. 
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Exportação de arroz do Rio Grande do Sul: aumento do volume exportado de 

arroz com valor agregado e número de países compradores 
Victor Manuel da Costa Moreira, Georgea Rita Burke Duarte 

 
Resumo 
 
Esse artigo de conclusão do MBA em Gestão de Projetos tem por objetivo demonstrar os efeitos 
obtidos pela utilização dos mecanismos de subvenção econômica Prêmio de Escoamento de Produto 
? PEP e do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor ? PEPRO da Compa-nhia Nacional de Abastecimento 
- CONAB no aumento das exportações de arroz do Rio Grande do Sul tanto para produtos com valor 
agregado como também no aumento dos países de destino destas exportações. Foram utilizados 
dados estatísticos relativos aos volumes de exportação de arroz do Rio Grande do Sul dos últimos 
quatro anos safra, o que vai nos permitir demonstrar ao final deste artigo que a utilização dos 
mecanismos cumpriu o efeito de retirar o excedente da produção de arroz de nosso estado, bem 
como aumentar os volumes desta exportação tanto nos pro-dutos com valor agregado como no 
aumento dos países destinatários destas exportações, sendo que o Rio Grande do Sul já estava 

inserido de forma permanente na exportação de quebrados de ar-roz . 
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Marketing de relacionamentos nas operadoras de telefonia móvel 
Viviane Nunes Costa, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
A concorrência ocasiona a troca de clientes devido a falhas nos produtos ou serviços fornecidos. A 

grande concorrência faz com que os clientes não precisem de empresa A ou B, sendo assim é preciso 
estar atento à qualidade de serviço. O sucesso da empresa depende da forma como o cliente é 
tratado. Quando uma pessoa compra um produto, está atrás de algo que a satisfaça. Agradar 
consumidores com serviços e produtos de qualidade caracteriza uma empresa seguidora de 
marketing eficiente. Com objetivo de determinar a qualidade dos serviços e produtos foi realizada 
uma pesquisa na cidade de Pelotas-RS, para determinar a satisfação dos clientes das operadoras de 
telefonia móvel. Com os resultados notou-se que cada operadora trabalha de forma diferenciada, 
aumentando a competitividade. O objetivo principal é a venda, não há relacionamento com o cliente, 
apenas contato para vender mais. O cliente é o fator chave para o sucesso da empresa. 
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Sucessão e profissionalização em empresas familiares 
Renata Bosembecker Zaffalon, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho trata de um assunto que é ao mesmo tempo muito comum e bastante complexo. 

A sucessão da direção das empresas familiares é o ponto principal quando se deseja a continuidade 
do sucesso da empresa, mas ao mesmo tempo existe o medo de passar a direção para filhos ou 
netos. Na maior parte dos casos, os familiares mais próximos não têm preparação formal, nem 
pessoal o suficiente para gerenciar o negócio com êxito. Neste momento, entra em questão outro 
ponto crucial para o sucesso do negócio: a profissionalização dos sucessores, familiares ou não. 
Para isso, as famílias se fazem valer de cursos específicos, graduação, pós-graduação, e o mais 
importante, o conhecimento detalhado de todos os setores da empresa. Conhecer o negócio de 
perto, desde as tarefas mais simples, é um dos melhores métodos para entrar no ritmo da empresa. 
Para entender melhor o assunto, neste trabalho foram abordados vários assuntos relacionados com 
o tema e se fez valer pesquisas bibliográficas de autores conceituados e pesquisas especializadas 
na internet. 
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Estudantes universitários: do acesso à permanência no ensino superior 
Camila Dal Bon Santos, Rozana Carvalho, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
A educação convive com muitas contradições entre as exigências de políticas públicas, de 

democratização e de igualdade de oportunidades. Assim, este artigo tem o objetivo de analisar a 
inclusão de alunos nas Instituições de Ensino Superior visando o acesso e sua permanência nestas 
instituições no Município de Campo Grande- MS comparadas com dados pelo Brasil. Tal análise foi 
realizada mediante gráficos, disponibilizados pelo MEC, que descrevem o total de alunos 
matriculados e concluintes de determinados anos dos centros universitários . Os resultados deste 
estudo demonstrou que é crescente o incentivo ao ensino superior visto pelo número de matrículas 
que aumentaram nos últimos anos e pode-se supor que este aumento seja por meio de programas 
de incentivo ao Ensino Superior. Por outro lado, visto que a evasão ainda é um fator visível, são 
necessários maiores estímulos de políticas sociais e educacionais que possam aumentar as 
oportunidades de inclusão para estudantes em situação socioeconômica menos favorecida. 
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Visões contemporâneas da educação: perspectivas das instituições de ensino 

superior num ambiente competitivo no mercado da Educação a Distância 
Milton Rodrigues Gonçalves, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
A educação brasileira, principalmente as IES ? Instituições de Ensino Superior estão passando por 
uma mudança de panoramas distributivos no Brasil. A partir de 2007, grandes grupos educacionais 
estão se instalando no Brasil de forma assídua, fazendo deste mercado, um ambiente competitivo. 
E inclui-se neste mercado o EaD, que em 2011 alcançou mais de 1 milhão de alunos. O que se 
observa é um crescente interesse de grupos estrangeiros, que estão dominando determinadas 
regiões brasileiras, como o Centro-Oeste. O mercado educacional brasileiro é visto por muitos como 
um grande vale a ser explorado, ainda estamos a passos lentos na inserção de nossos jovens no 
mundo acadêmico. Esfor-ços governamentais devem ser implantados em paralelo com uma 
fiscalização sobre esse avanço de grupos educacionais estrangeiros, visando priorizar a qualidade 
do ensino superior, e não deixar banalizar pelas forças do capitalismo, onde os lucros estão na 

prioridade das organizações.A realidade atual do mercado vai sendo transformada a cada momento. 
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Interoperabilidade entre sistemas legados utilizando web services 
Jorge Luís Lopes de Matos, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
Este artigo foi baseado em levantamento bibliográfico e estudo de um caso de comunicação entre 

sistemas legados. Utilizando-se da ferramenta I.D.E ( Integrated Development Environment ) 
Eclipse, elaborou-se um protótipo de classe (Serviço Web) que efetua uma pseudo busca de 
informações, em um sistema web, desenvolvido com a linguagem de programação Java, o qual 
devolve os dados da busca para quem evocou ( Cliente Web ). Usou-se, também, o Wampserver 
para desenvolver um protótipo de Cliente, em linguagem PHP ( Hypertext Preprocessor ). Utilizou-
se o Web Services Exemplo da W3Schools on-line, desenvolvido em linguagem ASP ( Active Server 
Pages ), com a finalidade de demonstrar a interoperabilidade entre sistemas desenvolvidos com 
linguagens de programação diferentes. Desta forma, constatou-se que: com a utilização de Web 
Services, é possível efetuar a comunicação entre sistemas desenvolvidos em linguagens de 
programação diferentes, bem como, utilizar-se de sistemas operacionais distintos, a saber: o Linux 
e o Windows. 
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Ensino com gestão estratégica em negócios via EaD nível tecnológo- uma 

oportunidade de mercado 
Miguel Zacarias Neto, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
No universo dos negócios, transformar sonho em realidade é um arrojo que contribui econômica e 
socialmente no processo de desenvolvimento estimulando um modelo empreendedor que constrói 
e destrói paradigmas. Abre-se, portanto, uma imensa fatia de oportunidade ao considerarmos a 
expansão e crescimento de empresas e empresários dispostos a contribuir com a economia de seu 
país e ao mesmo tempo realizando um sonho de independência. É fundamental demonstrar que 
embora haja um mercado de negócios em potencial para ser trabalhado, é preciso dar consciência 
a novos empreendedores e aos que já existem de que conhecimento científico é inquestionável para 
a expansão e manutenção em longo prazo de suas empresas, eliminando a forma amadorística 
quando nas decisões. O objetivo do artigo é demonstrar que através da Educação a Distância (EAD) 
com ênfase prática a este público alvo, é viável, não só, economicamente, no incremento da gestão 

do conhecimento, como para evitar administrar suas organizações por improviso, passando a aplicar 
instrumentos plausíveis, assegurando longevidade a seus empreendimentos, decisões e sonhos. 
 
Palavras-chave 
 
EaD; negócio; Gestão Estratégica; oportunidade; mercado. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Gestão educacional democrática: ferramenta necessária para tornar indivíduos 

cidadãos 
Jocelei Fabiana Angonese, Valquiria de Lima Tavares 

 
Resumo 
 
Atualmente realizar uma gestão educacional democrática voltada para a cidadania é um grande 
desafio para os gestores. Este artigo discute se a gestão educacional democrática cumpre com seu 
papel na formação dos indivíduos para o exercício da cidadania. Esse estudo foi realizado em uma 
escola municipal de ensino fundamental de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, através 
da análise dos planos de metas, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011. Foram também 
realizadas entrevistas com professores, funcionários e alunos para coletar dados a respeito das 
impressões destes em relação à gestão educacional adotada. São apresentadas, neste artigo, 
discussões sobre o conceito de cidadania, humanização e a dimensão da gestão educacional 
democrática. Desta forma, percebeu-se que os projetos pedagógicos que a escola realizou foi uma 
das ações mais assertivas para o sucesso na gestão e ficou evidente que uma das falhas foi a 

comunição interna. 
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Integração de web services por meio de uma aplicação em C# 
Rodimar D'angelo, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
A disponibilização de webservices (serviços da web) permite aos usuários utilizarem informações no 

atendimento de objetivos profissionais e/ou pessoais através de arquivos XML (Extensible Markup 
Language) e o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol). Considerando o grande número de 
serviços disponíveis, há ocasiões em que torna-se interessante o uso de dois ou mais webservices 
simultaneamente a fim de se obter um resultado com o mínimo ou inexistência de retrabalho. 
Baseado em pesquisas bibliográficas, o estudo teve como objetivo demonstrar a criação de uma 
aplicação/protótipo em C# para o consumo de dois serviços com resultados complementares. Ao 
transformar o retorno do primeiro webservice em parâmetro de entrada para o segundo, houve 
redução no tempo de obtenção das informações desejadas. A tecnologia de sistemas distribuídos 
permite o processamento de dados remotamente, poupando recursos na máquina cliente. 
Aproveitando-se dessa facilidade, empresas, órgãos públicos e parceiros de qualquer natureza têm 
levado em consideração a adoção de web services de forma a atender a crescente demanda de 
disponibilização de serviços on-line de forma rápida. 
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Indisciplina na sala de aula 
Ânia Franzoi Pescador, Valquiria de Lima Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e teve por finalidade identificar as causas 

da indisciplina no âmbito escolar. Este é um problema sério e desafiador principalmente para os 
educadores que precisam buscar ferramentas que tornem a escola um ambiente agradável, que 
favoreça as relações interpessoais institucionais. E assim, facilite o processo de ensino-
aprendizagem de forma harmoniosa. O artigo apresenta conceitos de indisciplina e alguns fatores 
determinantes tais como: a influência da família, da mídia, da diversidade entre os alunos, dos 
problemas de distúrbios de atenção, da carência afetiva e da imposição ou falta de regras na escola. 
Aborda também formas de amenizar a mesma pelo investimento na formação de professores, pela 
proposta pedagógica escolar e pela relação interativa professor-aluno. A partir do levantamento 
realizado verificou-se que a indisciplina é um sintoma da má adaptação do sistema escolar às 
necessidades de cultura e de saber da sociedade atual. 
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Indisciplina na sala de aula na visão dos professores e gestores educacionais 
Andressa Gonçalves dos Reis, Valquiria de Lima Tavares 

 
Resumo 
 
A indisciplina em sala de aula é uma realidade que preocupa a todos os envolvidos no contexto 

educacional, principalmente pais, alunos e professores. O objetivo geral desse trabalho foi estudar 
a indisciplina em sala de aula, bem como, suas causas e possíveis medidas para amenizar o 
problema no processo de educação. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse, foi a 
pesquisa descritiva quanti-qualitativa, baseada numa entrevista para professores de 4 escolas de 
Caxias do Sul. Entre os principais resultados pode-se destacar que quando os alunos participam da 
construção das regras, a tendência é de respeitarem as mesmas, sendo fundamental o papel do 
professor. E a falta de limites gerada pela ausência da família, também é um fator que contribui 
para a indisciplina. Com isso, os responsáveis pela indisciplina acabam sendo todos os envolvidos 
nesse processo e não somente o aluno. A indisciplina dificulta o processo de ensino-aprendizagem. 
Os professores acreditam que dialogar com os alunos e ministrar aulas interessantes e criativas são 
boas estratégias para amenizar esta realidade. Entende-se que é necessário uma mudança de 
paradigmas em vários aspectos na tríade aluno-família-escola para que aconteça uma 

transformação no contexto educacional. 
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Atração e retenção de talentos numa empresa do setor metal-mecânico de 

Caxias do Sul-RS 
Josiane Achutti Mossmann, Valquiria de Lima Tavares 

 
Resumo 
 
O presente artigo visa promover a reflexão acerca das atividades desenvolvidas e das ações que 
contribuem para o desafio de atrair e reter talentos nas empresas. Partindo de uma articulação 
teórica em torno do conceito, identificação, aproveitamento e importância dos talentos para as 
empresas, bem como, motivação e qualidade de vida no trabalho. Este estudo baseou-se numa 
pesquisa descritiva quantitativa, aplicada a 50 colaboradores, do setor de Programação e Controle 
de Produção, de uma empresa do ramo metal mecânico da cidade de Caxias do Sul/RS. Entre os 
resultados obtidos pode-se destacar que a maioria dos colaboradores é jovem (70% entre 20-
29anos), que são do sexo masculino (72%) e a escolaridade predominante é o ensino superior 
incompleto (48%). Quanto aos fatores de atração e retenção de talentos analisados, destacou-se 
que a maioria dos entrevistados estão insatisfeitos. Desta maneira, demonstrou-se que a empresa 

ainda não possui práticas estruturadas que favoreçam a atração, ao desenvolvimento e à retenção 
de talentos. Acredita-se que para uma política de retenção eficaz, cabe às empresas se preocuparem 
de forma contínua em atingir uma convergência entre os desejos dos colaboradores e o que a mesma 
tem a oferecer, possibilitando assim, uma união entre a necessidade da empresa e da pessoa com 
sua paixão e seu talento. 
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Integração de sistemas de postagem utilizando web services e hibernate 
Osiris Parizi, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
Este trabalho apresenta um levantamento bibliográfico sobre as principais características do 

desenvolvimento de aplicações para integração de sistemas utilizando a linguagem Java, seus 
recursos e tecnologias. Uma destas características é de utilizar o paradigma de Orientação a Objeto, 
o que torna o Java de certa forma incompatível com os Bancos de Dados relacionais e, para amenizar 
este problema, foram criados os frameworks para persistência de dados que utilizam o conceito de 
ORM (Object Relational Mapping) e realizam o mapeamento Objeto/Relacional. Um destes 
frameworks, talvez o principal, é o Hibernate que será utilizado neste projeto para teste objetivando 
o calculo de preço das postagens de enco-mendas utilizando o WebService dos Correios. A 
possibilidade de se comprar e vender através da internet é uma das bases de uma grande mudança 
em nossa sociedade, uma nova tendência chamada 'Era Digital'. Esta nova realidade aliada à 
crescente evolução das técnicas de segurança da informação aplicada aos sites, tem revolucionado 
o comércio eletrônico brasileiro que vive hoje um grande momento de crescimento. 
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Sistema de informação um fator competitivo para as empresas 
Anderson Roberto de Oliveira, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
O presente trabalho apresenta as ferramentas necessárias ao desenvolvimento e implantação de 

um sistema de informação em um escritório, para o controle dos registros dos históricos dos 
processos. Foi desenvolvido em um escritório do Estado de São Paulo. Partindo do proposito de que 
com a implantação de um S.I., os processos no escritório se tornarão mais ágeis, otimizando as 
tarefas diárias, melhorando de certa maneira o atendimento aos clientes, e facilitando o trabalho 
dos funcionários. Foi desenvolvido um sistema de informação, com a implantação em uma rede local 
de computadores, em um servidor responsável por armazenar os registros das ocorrências nos 
processos, permitindo futuras consultas de modo rápido e eficiente, além de permitir tratamento 
das informações de modo a possibilitar estudos sobre quais as maiores ocorrências nos processos, 
permitindo tomadas de decisões quanto às ações que deverão ser tomadas para diminuir essas 
ocorrências, e futuramente com a utilização da internet para a instalação de um modulo de consulta 
para os clientes de seus processos em andamento no escritório. 
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Motivação e qualidade de vida no trabalho: um estudo realizado setor moveleiro 

da serra gaúcha 
Renata Helen Marchi, Valquiria de Lima Tavares 

 
Resumo 
 
O mundo dos negócios está em constante mudança e para as organizações é um grande desafio 
manterem-se no mercado e de maneira competitiva. A motivação dos colaboradores em uma 
organização está diretamente ligada aos atrativos que a empresa lhes proporciona. Este artigo 
pretende responder quais os fatores motivacionais utilizados pelas organizações para incentivar os 
colaboradores proporcionando realização pessoal e qualidade de vida no trabalho, tendo como 
objetivo geral estudar os fatores motivacionais que são relevantes para os líderes em uma 
organização do ramo moveleiro da Serra Gaúcha. A metodologia utilizada para o desenvolvimento 
deste trabalho foi o estudo de caso com entrevista estruturada. A pesquisa relata que entre os fatos 
mais marcantes que ocorreram para os líderes no decorrer do tempo que prestam serviço na 
empresa, a promoção foi o fator mais citado, mostrando assim que sentem-se valorizados dentro 

da organização, o que reflete diretamente em suas vidas pessoais. Quando questionados sobre os 
pontos mais valorizados na empresa comprovou-se que os benefícios ofertados são o maior atrativo 
para retenção e fidelização de seus talentos com 100% de aprovação. 
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A influência da internet na disseminação da pirataria digital 
Marcio Yuzo Takenaka, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
Considerado o crime do século, a pirataria tornou-se um problema em escala mundial, 

principalmente após o surgimento da Internet. Por meio de um estudo bibliográfico, este artigo tem 
por objetivo discutir a pirataria digital debatendo inicialmente suas origens e as motivações que 
levam as pessoas a utilizarem este meio ilícito. Também são abordados os principais meios de 
disseminação e compartilhamento de arquivos digitais e como as leis relacionadas ao assunto estão 
atuando para minimizar os prejuízos gerados. Outras formas de combate à pirataria digital também 
são analisadas a fim de verificar sua eficácia e se há uma solução definitiva para extingui-la. Pelo 
fato da Internet ser totalmente descentralizada, a conscientização das pessoas sobre os malefícios 
da pirataria provavelmente é o meio mais efetivo para combatê-la. A utilização de produtos piratas 
sempre foi uma alternativa para as pessoas que desejavam determinados produtos e não tinham 
condições de comprar ou não estavam dispostas a pagar o valor da versão original. 
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Construção do conhecimento através de práticas no ensino de matemática 
Rafaela Mônego, Patrícia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
A educação brasileira passa por uma série de transformações. A fim de acompanhar e melhor 

capacitar os estudantes para as constantes e rápidas mudanças na sociedade são necessárias novas 
maneiras de ensino. Para que o ensino da Matemática tenha uma melhor compreensão, extinguem-
se aulas baseadas na transmissão e receptação de informações, ideia que compreende o objetivo 
do presente estudo. Muito mais do que aprender conceitos e fórmulas o estudante deve ser 
preparado para exercer sua condição de cidadão. Assim, escola e educador/gestor precisam fornecer 
subsídios para que o aluno seja o construtor de seu próprio conhecimento, fundamentando-se sob 
teorias relevantes que tratam das necessidades de transformação do ensino, considerando a 
realidade escolar. Indo além da teoria, faz-se, a partir do estudo de caso, subsequente às 
experiências observáveis nesta prática docente a busca pelas respostas, as quais possibilitem 
melhor encaminhar o aluno na condição de aprendiz e futuro transformador da sociedade. 
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Perfil do microempreendedor individual de Bento Gonçalves-RS 
Lidiane Bottan, Patrícia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
O empreendedorismo propulsiona a criação de novos empregos e geração de renda, e muitas 

pessoas, empreendem em atividades informais, seja por necessidade de gerar renda para suas 
famílias ou pela independência resultante de sua atividade individual. O objetivo deste estudo foi 
principalmente identificar quais principais benefícios que levam os trabalhadores informais a se 
tornarem um Microempreendedor Individual - MEI e mais especificamente, realizar um 
levantamento de perfil do Microempreendedor Individual. Por meio de estatística descritiva, 
analisou-se amostragem aleatória de trabalhadores informais que realizaram sua formalização como 
MEI na cidade de Bento Gonçalves, no caso sessenta pessoas, que responderam questionário com 
questões fechadas. Após analise e interpretação das respostas, os resultados sugerem que, os 
principais motivadores para que os trabalhadores informais se tornassem um Microempreendedor 
Individual, os seguintes fatores: baixa burocracia e facilidades na formalização, os direitos 
previdenciários e a possibilidade de emissão de nota fiscal e a comprovação de renda, além da 
redução dos impostos e obrigações acessórias exigidas. 
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Análise do custo da tarifação bancária nas transações em contas correntes e seu 

impacto no orçamento das famílias brasileiras no período 2008 a 2011 
Cesar Camargo da Silva, Adriano Reci Prestes 

 
Resumo 
 
O orçamento doméstico tem se apresentado, nos últimos anos, como uma ferramenta útil para o 
planejamento dos gastos das famílias brasileiras, especialmente da classe média. Inúmeros itens de 
consumo e manutenção do lar têm contribuído para o aumento dos custos. Itens básicos como 
alimentação, higiene e limpeza ainda representam uma parcela significativa dos gastos das famílias, 
porém os gastos com tarifas bancárias têm provocado um desequilíbrio no orçamento familiar de 
muitos lares. A bancarização disseminou-se fortemente no mercado brasileiro a partir da abertura 
comercial ocorrida em 1990 e tem crescido nas últimas décadas. O marketing utilizado pelos bancos 
para incentivar o uso maciço dos serviços bancários, passou a exercer sobre as pessoas uma 
dependência crescente dos serviços bancários. O resultado dessa dependência dos serviços 
bancários trouxe para dentro das famílias, um aumento do custo doméstico de subsistência. O 

objetivo geral deste trabalho é analisar o custo das tarifas bancárias no orçamento doméstico das 
famílias brasileiras. A metodologia empregada será a utilização de pesquisa bibliográfica para 
levantamento de dados através de consulta a publicações especializadas no assunto, livros, 
documentos eletrônicos e sítios de institutos de pesquisas, para busca de informações relativas aos 
perfis das famílias, salários, custos e despesas domésticas. 
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Gestão da qualidade no processo de desenvolvimento de software 
Jaqueline M. D. Moreira Barbosa, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
No mercado de desenvolvimento de software grande parte das empresas de médio e pequeno porte, 

está despreparada para a execução dos processos da gestão de projetos e qualidade, conse-
quentemente não conseguem garantir a qualidade do software, cumprir prazos, reduzir custos e 
proporcionar a satisfação no cliente. Uma pequena parte, está preocupada em se adequar a um 
modelo de qualidade do processo, tal como, Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS.BR), 
avaliações International Organization for Standardization (ISO) ou Capability Maturity Model 
Integration (CMMI). Há procura por metodologia de processos ágil, sendo a sua maior parte baseada 
nos valores e práticas do XP, já que possibilita o desenvolvimento de software de alta qualidade, de 
maneira ágil e com baixo custo. No artigo é realizado um levantamento bibliográfico da metodologia 
de processos ágil XP e modelos de qualidade de processos MPS-BR e ISO, com a finalidade de propor 
um modelo para melhoria da metodologia de desenvolvimento de software para empresas de médio 
e pequeno porte e auxiliar na garantia da qualidade, reduzir custos e gerenciar de maneira mais 
eficaz os recursos humanos e financeiros. 
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A 'falta' de lojas virtuais de determinados nichos de mercado 
Márcio Ribeiro Ramires, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
A internet já está presente no cotidiano brasileiro e uma das consequências foi o aumento de 

comercialização de produtos por este meio. Este modelo de comércio, apresenta algumas 
características a serem aperfeiçoadas. Uma questão de extrema importân-cia a ser considerada é o 
nicho de mercado. Através de pesquisa bibliográfica demonstra-se que são facilmente localizados 
vários produtos, no entanto ainda existem inúmeros que não são comercializados ou não são 
encontrados. Os motivos variam desde a inexistência de lojas virtuais de determinados nichos de 
mercado a uma estrutura equivocada do site, juntamente com uma má cam-panha de marketing. 
Nesta situação, observa-se uma oportunidade de negócio, no caso de nichos de mercado 
inexistentes, e aperfeiçoamento através de correções estruturais nas lojas virtuais bem como em 
suas pro-pagandas. A internet deixou de ser acessível somente a um grupo de pessoas, passando 
a ser a-cessada por todas as classes sociais visto que os incentivos e facilidades apresentadas são 
diversificadas. 
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Análise de empresas de capital aberto com foco no índice lajida 
Alberto Malgarizi, Aloisio Letti Grazziottin 

 
Resumo 
 
Artigo que descreve a análise das demonstrações financeiras de duas empresas de capital aberto 

divulgadas no sítio da Bovespa, comparando os seus resultados econômicos e financeiros dos três 
últimos anos. O critério de seleção das empresas foi com base nos índices que demonstram o LAJIR 
(Lucro Antes dos Juros e Impostos) e o LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e 
Amortização) muito alterados na comparação entre os três anos. Os números das demonstrações 
foram agrupados de forma simplificada e analisados vertical e horizontalmente. Calculou-se os 
principais índices de liquidez, rentabilidade e endividamento das empresas nestes três anos. Os 
percentuais e índices mais significativos foram descritos e comentados. Para cada empresa foi feita 
uma análise conjunta dos principais índices, comprovando a relevância do índice LAJIDA na 
visualização do seu desempenho. Entre as principais conclusões pode-se apontar que os investidores 
necessitam procurar estar atento às notícias que possam ter reflexo na área de atuação da empresa 
inves-tida. E comparar o desempenho de empresas da mesma área de atuação para otimizar seus 
investimentos. 
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Acessibilidade na web a pessoas com deficiência 
Eric Cezaretto Mendes, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
Através de pesquisa bibliográfica exploratória, por meio de livros e internet, objetivando orientar no 

que seja uma página acessível e incentivar a utilização de padrões de acessibilidade na Web; 
abordou-se os aspectos referentes à acessibilidade na Web a pessoas com deficiência, 
caracterizando pessoa com deficiência visual, auditiva e física, que tipo de barreiras encontram e 
como isso influencia na interação com o espaço digital. Foram apresentados os facilitadores, 
dificultadores e os princípios desta acessibilidade. Uma ênfase é dada às técnicas disponíveis aos 
projetistas Web disponibilizadas pelo World Wide Web Consortium. Abordou-se a validação da 
acessibilidade Web e os caminhos para a concessão do selo de acessibilidade. Foram apresentadas 
as ferramentas de avaliação e os diretórios de páginas Web acessíveis. E finalmente, constatou-se 
que são muitas as razões para acessibilidade Web, visto que é possível atingir um número muito 
maior de usuários e ainda maximizar a exposição dos produtos e serviços. 
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Tecnologia streaming: aliado ou inimigo? 
Elvis Almeida Nascimento, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
Este artigo tem o objetivo de contribuir para uma análise e compreensão sobre a tecnologia 

Streaming no contexto da internet. Para isso um levantamento foi feito para ilustrar as vantagens 
e desvantagens de se usar essa tecnologia em tempos de pirataria na internet. A análise estende-
se a algumas soluções apontadas para um melhor uso desta tecnologia, evitando a disseminação 
da pirataria e o desrespeito aos direi-tos autorais como um todo. O levantamento feito neste artigo 
vai de encontro com a conclusão sobre o assunto, que mostra que devemos usar essa tecnologia de 
forma mais inteligente, ou seja, como aliada e não como um ?inimigo a ser batido?. 'Stream' vem 
do inglês e significa 'fluxo'. Já ' Streaming ' é o gerúndio (a forma verbal que indica andamento de 
uma ação). Sendo assim, o significado da palavra Streaming pode ser fluxo constante. Essa é uma 
das melhores definições para a tecnologia Streaming . 
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Transição microempresa (ME) para microempreendedor individual (mei)- 

processo de transição de uma me para mei- estudo de caso e orientações a 

futuras transições 
Gustavo Schwarz, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
Este trabalho, busca orientar a Microempresários (ME), de uma forma mais simplificada e clara, do 
processo de migração de Microempresa (ME) para Microempreendedor Individual (MEI). As 
vantagens desta transição e que os empresários não o fazem por falta de conhecimento e instrução. 
Analisando o que a legislação permite para o enquadramento do MEI e que tipo de restrições existem 
nestes casos. Mapeando a realidade de uma empresa em transição e buscar argumentos que 
demonstrem a vantagem na mudança. Criar um documento capaz de auxiliar os empresários no 
processo de transição de ME para MEI. Desta maneira torna-se relevante o desenvolvimento deste 

trabalho. Entre as principais conclusões pode-se apontar que o estudo em que se acompanhou o 
processo de transição de uma empresa prestadora de serviço, pode diminuir significativamente os 
custos e a burocracia, entre impostos e despesas gerais com serviço contábil antes obrigatório, esta 
gerando uma economia estimada em R$12.500,00 anuais, podendo assim investir maior tempo e 
dinheiro realmente nos serviços que sua empresa executa (comprando, investindo, contratando 
funcionário, ampliando área de atuação, expandindo seu negócio, investindo em novas tecnologias) 
enfim garantindo um maior tempo de vida das empresas. 
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Tecnologia assistiva e IHC: a interação do homem com o computador 
William Marcos de Oliveira, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
O propósito principal deste trabalho é prover uma visão geral e uma revisão bibliográfica sobre 

questões de Interação Humano?Computador para acesso a sistemas computacionais, incluindo a 
web. A área de Interação Humano?Computador (IHC) tem por objetivo principal fornecer aos 
pesquisadores e desenvolvedores de sistemas, explicações e previsões para fenômenos de interação 
usuário-sistema e resultados práticos para o design da interface de usuário. Este trabalho descreve 
e discute alguns conceitos relacionados ao design da interface web, bem como as tecnologias 
empregadas na facilitação da usabilidade. Dessa forma, este trabalho buscou investigar algumas 
possibilidades - além da aceitação das diferenças como naturais ao ser humano - oferecidas pelas 
TA (Tecnologia Assistiva) para a promoção da autonomia desses indivíduos e para seu exercício 
pleno da cidadania, contribuindo para tornar a sociedade mais justa e democrática e para que todos 
sejam aceitos e respeitados como cidadãos. Nesta monografia irão ser tratados alguns pontos como, 
otimização da interface, que é a fronteira entre o homem e máquina, a relação entre usabilidade e 
acessibilidade no design, dentre outros. 
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Sistemas de busca 
João Ricardo Bernardinop, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
O artigo analisa através de pesquisa bibliográfica a impor-tância das técnicas e procedimentos 

adotados para Otimização dos Mecanismos de Busca conhecido como Search Engine Optimization ? 
SEO e como se obter um melhor posicionamento nos resultados dos mecanismos de busca existentes 
através da aplicação correta das técnicas de SEO (Search Engine Optimization) Linguística, SEO 
(Search Engine Optimization) Arquitetônica e Reputação da SEO. Também será abordado sobre a 
utilização correta das palavras chaves nos websites assim como as eventuais punições pela utilização 
indevida das técnicas para se obter um melhor posicio-namento nos mecanismos de busca. Diante 
da aplicação das técnicas de SEO o resultado será uma melhor posição nos resultados da busca, 
sempre lembrando que o SEO deve ser feito constantemente já que os nossos concorrentes não vão 
ficar parados e consequen-temente também deverão fazer o uso do SEO para alcançarem o topo 
dos resultados. A internet é um conjunto de inúmeras redes de computadores interligadas na qual 
permite a comunicação e compartilhamento de informações entre todos os integrantes da rede. 
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Acessibilidade na internet para deficientes visuais e auditivos 
Ricardo Eikei Senaha, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
A Internet hoje tem uma importância fundamental em nossa sociedade, provendo diversos serviços 

e acesso à informação. Dessa forma, apresenta-se como veiculo potencializador das possibilidades 
para as pessoas com necessidades especiais. Entretanto, percebe-se que inúmeros sites não estão 
aderentes aos padrões de acessibilidade, criando uma barreira para essas pessoas que não 
conseguem usufruir adequadamente desses serviços. É nesse contexto que essa pesquisa 
transformada em um artigo traz como objetivo apresentar a acessibilidade disponível para pessoas 
com deficiência ao acesso a sites e ao uso da internet através de softwares que facilitam sua 
navegação, também pretendesse reunir informações aos desenvolvedores para que possam usufruir 
desses em seus novos projetos, voltando-se a esse mercado pouco explorado. Num mundo cada 
vez mais informatizado, existe a preocupação de que todos possam utilizar os serviços 
disponibilizados através da Internet, melhorando significativamente, a qualidade de vida das 
pessoas na sociedade. Um dos fatores críticos para o sucesso nesta sociedade é o acesso e utilização 
das tecnologias de informação e comunicação. 
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HTML5: o novo padrão de desenvolvimento de páginas de web 
Robson de Lima Carvalho, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
O padrão Hypertext Markup Language é a base da tecnologia para o desenvolvimento de páginas 

Web, serve de estrutura para criação de páginas de sites. O comitê organizador da internet W3C 
desenvolveu a nova versão deste padrão. Esta nova versão está em fase de revisão dos conteúdos, 
mas já pode ser testada e desenvolver páginas com seus novos recursos, há bastantes modificações 
nas marcações do HTML como a criação de tags para inclusão de mídias (áudio e vídeo), novos tipos 
de dados usados em formulários, criação da tag ?Canvas? para desenhar gráficos, modificações na 
estrutura com a inclusão de tags para definir seções nas páginas, os recursos podem simplificar o 
seu desenvolvimento. Ao longo deste artigo foi realizado um estudo bibliográfico sobre a nova versão 
com codificação e testes nos principais navegadores de Web. O novo padrão com novas tags 
resultaram na melhoria da qualidade das páginas de web desenvolvidos. 
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Usabilidade e acessibilidade na web 
João Paulo Silveira, Marcelo José Storion 

 
Resumo 
 
Com o crescimento da internet houve um aumento significativo de sites dos mais diversos 

conteúdos. Isso se deve a disponibilidade de acesso à internet como também facilidade e 
disponibilidade de ferramentas de criação e hospedagens de web sites. Mas diante desse 
crescimento nem sempre é dada a devida importância no que se diz respeito à criação de sites 
acessíveis e fáceis de usar, onde quem acaba sendo prejudicado é o usuário que terá de navegar 
por vários e vários sites até que encontre o conteúdo desejado. O uso das diretrizes de usabilidade 
e acessibilidade é um diferencial que facilita a navegação do usuário pelo site e consequen-temente 
a divulgação do conteúdo exposto. O uso de padrões de cores, imagens, interface, menus de 
navegação e otimização do conteúdo são alguns requisitos de usabilidade e acessibilidade de 
extrema importância que, quando utilizados podem levar o site a obter sucesso ou caso contrário, 
inibir o usuário, fazendo com que procure outro site. Neste trabalho será demonstrado através de 
um estudo bibliográfico algumas diretrizes e recomendações de usabilidade e acessibilidade. 
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Logística reversa de pneus 
Valcir Florêncio da Cruz, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Um dos maiores problemas atuais quanto ao manejo de residuos sólidos como por exemplo, os 

pneus inservíveis, e principalmente quanto aos impactos ambientais e preservaçãodos recursos 
naturais. Estes impactos causados no meio ambiente pela produção desenfreada de resíduos sólidos 
têm levado o governo e a sociedade a promover estudos direcionados ás alternativas que visam 
minimizar a degradação da natureza.A solução mais adequada para estepneus é fazer o pneu velho 
voltar para as estradas , porém sob a forma de asfalto ou para indústrias para aproveito 
adequado.Uma sugestão descrita nest trabalho é o de usar a logística reversa para planejar e 
controlar o ciclo e fluxo das informações logísticas, que correpondem aos retornos dos bens de pós 
-venda e pós-consumo e ao ciclo de negócios.; utilizando-se canais de distribuição reverso e 
agregando valor de diversas naturezas, tanto economico, ecológicas, legal, competitivas, de imagem 
corporativa dentre outras . 
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A educação que precisamos: suas novas tecnologias e o desenvolvimento da Ead 

no Brasil 
José Francisco Malachias Ferreira, Milton Andreza dos Reis 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a educação atual no Brasil, a educação que precisamos 
suas novas tecnologias e o impacto da Educação a Distância no nosso meio educacional. A escola é 
um espaço onde se elabora vários projetos de conhecimento e de vida, é um espaço muito bom 
para fazer experimentos desafiadores da educação do presente e do futuro. No entanto hoje a 
educação das crianças e dos jovens só é possível com a integração do conteúdo escolar e com outros 
métodos de aprendizagem (EaD). Esse tipo de modalidade de ensino cresce no mundo inteiro e no 
Brasil, de forma bastante transparente e eficiente. Caminhamos para formas de gestão de ensino 
menos centralizadas, mais flexíveis, integradas, para estruturas mais enxutas, o processo de 
mudança na educação não é uniforme nem fácil, mudaremos aos poucos, em todos os níveis e 
modalidades educacionais. Alguns estão preparados para a mudança, outras não, e é muito difícil 

mudar nas organizações, no governo, nos profissionais e na sociedade. 
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Princípios legais para uma qualidade em Ead 
Renata Tereza da Silva Ferreira, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar dentro do contexto educacional uma de suas modalidades 

a Educação a Distância (EaD), discutindo sobre as legislações pertinentes, tendo como problemática: 
Quais são os dispositivos legais atualmente da EAD? Procura-se dar ênfase aos procedimentos de 
pesquisa bibliográfica, fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre o assunto 
abordado; bem como a importância dessas normativas no ensino superior. A EaD é uma modalidade 
fundamental de aprendizagem e ensino, no mundo inteiro e o Brasil cresce de forma bastante visível, 
com isso há mudanças nas legislações e implantações de políticas voltadas para a EaD. A Educação 
a Distância tem uma longa história no mundo, mas no Brasil os dispositivos legais consideram-na 
como uma modalidade educativa, capaz de atender alunos dispersos geograficamente por meio de 
metodologia que levam ao ensino aprendizagem de forma autônoma, isso decorreu somente em 
1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que reservou um artigo específico 
para o ensino e a educação a distância. 
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A inclusão: percurso histórico, realidades, possibilidades e utopias 
Mariana Cardoso Sampaio, Juliana Motta 

 
Resumo 
 
A temática da inclusão é um assunto cotidiano nas escolas, porém muitas são as concepções a 

respeito do que é incluir. Este artigo procura investigar o percurso histórico sobre como chegamos 
a ideia de inclusão e como evoluiu ao longo da história o atendimento para portadores de 
necessidades especiais, a partir de um breve levantamento histórico até as discussões atuais, por 
meio de autores voltados à temática. Também serão abordados os paradoxos que permeiam esse 
campo de pesquisa e as possibilidades de avanços que são necessárias para o aperfeiçoamento do 
atendimento, tanto em relação à eficácia quanto em termos de eliminação de toda forma de 
discriminação ou exclusão. Apesar de a temática ser muito conhecida pelos profissionais da 
educação e muitas conversas no ambiente escolar abordarem esse tema, os conceitos sobre inclusão 
muitas vezes ainda são abstratos para quem trabalha na área, assim como seu histórico e as 
questões teóricas inerentes. 
 
Palavras-chave 

 
inclusão escolar; educação especial; exclusão. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Superdotação/Altas habilidades: definições, características e atendimento 

educacional 
Maira Lopes Uzun, Juliana Motta 

 
Resumo 
 
A superdotação é uma temática pouco abordada no cotidiano escolar e pouco se conhece a respeito 
das suas características, incidências e a necessidade de atendimento educacional especializado 
assim como aos alunos que apresentam dificuldades/transtornos de aprendizagem. Alunos com altas 
habilidades pouco necessitam de atenção para desempenhar as atividades requisitadas em sala, e 
por isso muitas vezes são deixados de lado pois sabem caminhar sozinhos. A questão dos alunos 
superdotados/ com altas habilidades é uma temática controversa que divide a opinião dos 
profissionais ligados à área: em prol da necessidade de superação das dificuldades dos diversos 
alunos, a superdotação acaba por ceder seu espaço de discussão, porém isso necessita de 
transformações uma vez que muitos talentos são desperdiçados ao longo dos anos. Este artigo 
discute através de um levantamento bibliográfico a superdotação / altas habilidades, verificando o 

que as pesquisas têm apresentado a respeito dessa área, quais as definições e ações atuais sobre 
a temática. 
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O uso eficiente e eficaz das novas tecnologias da informação e comunicação: 

aprendendo para ensinar 
Carlos Roberto Campos, Felipe Vieira Pacheco 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo discutir o no uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação no processo de aprendizagem. O autor utiliza sua experiência como professor tutor 
presencial dos cursos a distância da Universidade Anhanguera-Uniderp no polo presencial de 
Sorocaba Observam-se as diferenças existentes entre professores e alunos e analisa o processo 
educativo baseado na exclusão do individuo em mundo que vive em rede, processamento e 
transmissão da informação aos alunos, sen-do este o mais complexo de todos afetados pelas novas 
tecnologias, tendo o professor um papel fundamental na aproximação do aluno, divulgação e a 
forma de como o receptor irá absorver essas informações. É feito um breve relato e apresentação 
das tecnologias existentes, falta de conhecimento e preparo no uso dessas novidades, com o 
objetivo a influência positiva de professores conectados e bem informados tecnologicamente. Se o 

professor desconhece essas novas tecnologias; a discussão, apresentação e exposição desse artigo 
são fundamentais para professores compreenderem o contexto das mudanças tecnológicas apoiadas 
por AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem) 
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MASP e o fator humano 
Gilberto Leite de Oliveira, Valdinei Trombini 

 
Resumo 
 
MASP é uma metodologia para solução de problema aplicada no Brasil, sendo esta metodologia um 

desdobramento da QC Story, adotado no Japão por volta de 1950, este método auxilia de forma 
eficaz, clara e objetiva a detecção das possíveis causas que originaram o problema, auxiliando 
também na elaboração de um plano de ação corretiva para a eliminação destas possíveis causas. 
Neste artigo serão apresentadas algumas técnicas para a detecção e eliminação das possíveis 
causas, incluindo a possibilidade de implementação de melhoria contínua para um determinado 
processo ou sistema de gestão. Técnicas como: (Brainstorming, Dia-grama de causa e efeito, Gráfico 
de Pareto, Gráfico de dispersão, Histograma, Tabela GUT, 5 Porquês, 5W2H). Este artigo foi 
desenvolvido com a interação entre o pesquisador e especialistas do processo, evidenciando a 
importância do conhecimento técnico do assunto pesquisado e da organização das ideias 
implementadas neste artigo, visando assim uma melhor leitura e entendimento do leitor sobre as 
técnicas para a detecção possíveis das causas geradoras do problema, serão também apresentadas 
o fator humano como uma das principais influências para o sucesso ou insucesso desta metodologia. 
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O campo da ciência da informação mediado pela educação a distância: 

perspectivas e evolução 
Rodrigo Rodrigues, Felipe Vieira Pacheco 

 
Resumo 
 
Esta é uma revisão literária e apresenta a Ciência da Informação como uma nova área de estudos 
no Brasil, tendo em sua área de concentração uma nova abordagem da informação e na construção 
do conhecimento. Por ser uma nova área de exploração, busca aproximação das novas interfaces 
para mediação de seus conceitos e ensinamentos. A utilização da tecnologia educacional é um 
caminho sem volta. Professores e pesquisadores devem estar atentos à sua utilização. A velocidade 
com que as informações chegam até o aluno não pode ser desprezada. A tecnologia talvez modifique 
a ação do professor, mas caberá a ele conduzi-la: Seja a Internet, a TV, o Vídeo, o professor deverá 
trazer para si a responsabilidade de utilizar a tecnologia e a melhor hora para esse propósito. A 
tecnologia como ferramenta didática não é uma inovação e sim um melhor aproveitamento de 
recursos para economizar tempo e obter sucesso no processo ensino-aprendizagem. 
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Educação a distância: uma modalidade de ensino, inúmeras possibilidades de 

aprendizagem 
Adriana Cristina Lázaro, Felipe Vieira Pacheco 

 
Resumo 
 
Vista como uma oportunidade de romper tempos e espaços no processo educativo, a Educação a 
Distância pode apresentar-se como uma possibilidade para a formação de professores em exercício 
segundo leis e documentos oficiais do Governo Federal. Este estudo procura apresentar a definição, 
a inovação e as possibilidades de acesso a múltiplas aprendizagens através de programas de 
Educação a Distância para a formação inicial ou continuada de professores. Através de uma análise 
em legislações educacionais, Plano Nacional de Educação, Referenciais de Qualidade de Educação a 
Distância e Programas Educacionais ligados a essa modalidade apresenta as ideias propostas para 
a formação de professores e reflexões acerca da viabilidade da utilização da EAD para a qualificação 
desses profissionais. Trata-se de uma análise bibliográfica e reflexões acerca do tema. As novas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação acabam sendo apenas mais uma representação do 

papel que as máquinas podem ocupar dentro do nosso cotidiano, hoje, rodeado pela microeletrônica, 
nanotecnologia, energia nuclear, entre outros. 
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O uso de sacolas plásticas na coleta seletiva domiciliar 
Luiz Fernando da Silva Soares, Marcelo P. Soruco 

 
Resumo 
 
Toda atividade humana gera algum tipo de resíduo que pode causar um impacto negativo ao meio 

ambiente, gerando poluição se não for corretamente tratado. Além das pessoas há um grande 
número de empresas que produzem uma série de produtos e serviços essenciais para a nossa 
sobrevivência e bem estar, mas também são as principais responsáveis pela poluição de nosso 
planeta. O plástico é um desses produtos que são indispensáveis no modo de vida que temos nos 
dia atuais. Viver sem plástico é praticamente impossível, ele está presente em quase tudo o que 
consumimos. Por suas qualidades e praticidade o plástico é um produto versátil, barato e que pode 
ser reutilizado e reciclado em 100% na sua maioria. Neste artigo vamos apresentar um novo modelo 
de utilização para as sacolas plásticas (sacolinhas de supermercado) partindo do principio de que 
elas devem ser reutilizadas e recicladas. Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfico para 
demonstrar que a mudança na forma de utilização das sacolas plásticas pode mudar o hábito das 
pessoas em separar o lixo de suas casas para a coleta seletiva domiciliar. 
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Diversidade de insetos em sistemas agrícolas de produção orgânica no Distrito 

Federal 
Giselle de Araújo Chagas, Juliano Bonfim Carregaro, Edison Ryoiti Sujii 

 
Resumo 
 
Uma das alternativas conhecidas para preservação da biodiversidade nativa em áreas agrícolas é a 
inserção de um manejo adequado das pragas, sem gerar degradação de recursos ambientais 
através, por exemplo, da implantação de sistemas agroflorestais (SAFS) que aumentam a 
diversidade vegetal pela inserção de espécies lenhosas nas áreas de cultivo. O trabalho teve como 
objetivo avaliar e comparar a abundância, riqueza e similaridade na composição de insetos em 
propriedades orgânicas do Distrito Federal que possuem ou não SAFS e que pelo manejo adotado 
apresentam diferentes níveis de heterogeneidade na paisagem. Foram coletados 7.042 indivíduos 
pertencentes a 466 morfespécies de nove ordens de insetos: Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, 
Diptera, Lepidoptera, Neuroptera, Orthopetra e Dermaptera. A abundância dos insetos foi maior na 
propriedade com menor heterogeneidade e sem SAFS. Já uma maior diversidade e riqueza estimada 

foram encontradas nas propriedades de maior heterogeneidade e com presença de SAFS. Os 
resultados confirmam a importância de SAFS na manutenção da diversidade de insetos em sistemas 
de produção orgânica. 
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Andragogia 
Claudia Shishler, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
Este trabalho teve por objetivo geral elaborar um planejamento estratégico para o aprendizado de 

adultos no ambiente empresarial (Gestão Andragógica nas Empresas). Neste sentido, o objeto de 
estudo foi a empresa CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ? Agência Jaraguá do Sul/SC. Nesta empresa de 
prestação de serviços, reuniu-se informações essenciais que foram capazes de conduzir a elaboração 
desta proposta. A iniciativa de realizar a pesquisa surgiu, porque a empresa tem muito interesse 
que o funcionário não fique estagnado em relação ao crescimento profissional e para quem trabalha 
na empresa é notório no Gestor a preocupação em disseminar informações e partilhar 
conhecimentos; porém verificou-se também que o Gestor ?esquece? de verificar se esses 
conhecimentos foram apreendidos com qualidade e colocados em prática. Nesse sentido foi 
elaborada uma proposta para a empresa, onde foram analisados os pontos fortes e fracos, que a 
empresa tem em sua ?administração do saber?, através dos métodos de pesquisa qualitativa e 
quantitativa respondida por funcionários e gestores. Abordando a Andragogia e seus princípios 
básicos na gestão e educação corporativa de pessoas. 
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Gestão interna da comunicação 
Elaine Cristina Teixeira de Oliveira, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
A Gestão Interna da Comunicação é o tema em estudo e contou com bibliografias de autores, como: 

Matos (2009), Minicucci (1992), Oliari e Pasqualini (2009), entre outros. O objetivo é propor um 
processo otimizado que facilite a comunicação entre a equipe, criando uma política a ser seguida. A 
empresa escolhida no qual foi aplicado o estudo é a Comércio e Indústria Breithaupt SA, em Jaraguá 
do Sul, onde optou-se por uma das filiais da empresa, o centro de distribuição para a realização da 
pesquisa por mostrar-se a área de maior conflito. Observou-se que a maior dificuldade encontrada 
era a falta de diretrizes, preparo da equipe, falta de retorno às questões necessárias e urgentes 
deixando o ambiente a mercê da desorganização e maus resultados. O tema dirige-se à comunicação 
interna, às relações humanas e processos que ocorrem dentro da organização. O estudo bibliográfico 
mostra a importância da boa comunicação, a utilização de métodos eficazes e cautelosos para que 
não agridam a integridade moral das pessoas, assim como o clima e a motivação. Após estudo 
bibliográfico, foi elaborado um questionário contendo 08 perguntas aplicadas com um total de 85 
pessoas. Ao término da pesquisa, foram avaliados como positivos os resultados obtidos, pois a 

empresa sabe onde estão as falhas, porém atitudes não são tomadas. 
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Implantação do Programa 5S nos laboratórios da saúde de uma instituição de 

ensino com auxílio do 5W2H e balanced scorecard 
Renata Pires de Camargo Mascarenhas, Maria Aparecida de Lima Madureira 

 
Resumo 
 
Uma das principais dimensões competitivas numa organização é a qualidade. O Programa 5S é uma 
ferramenta muito utilizada para alcançar a qualidade e sua aplicação em Laboratórios de Ensino 
oferece inúmeras vantagens. Tarefas como atendimento e preparo de aulas são influenciadas 
diretamente pela organização e pelas condições de segurança do local. Este trabalho apresenta 
resultados de um estudo de caso da implantação do 5S nos Laboratórios da Saúde de uma Instituição 
de Ensino Superior. Foi realizado um levantamento dos pontos críticos e a partir desse 
levantamento, foi elaborado um painel Balanced Scorecard (BSC) indicando os objetivos de 
melhoria, iniciativas, indicadores e um score inicial para cada item. A implantação foi feita com 
auxílio da ferramenta 5W2H, que consiste em definir responsabilidades, procedimentos e prazos. 
Decorrente o prazo de 03 meses das ações corretivas, foi realizada uma nova avaliação. A 

implantação do Programa 5S refletiu positivamente no em todos fatores analisados. 
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A participação efetiva de pessoas com deficiência nas organizações e sua 

acessibilidade nas mesmas 
Katia Cristina Satler Nagel, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
No atual mercado de trabalho o profissional de Recursos Humanos deverá cada vez mais se preparar 
para atender as Pessoas com Deficiências (PcD) e sua acessibilidade no contexto profissional, 
contribuindo assim com as organizações. A pessoa com deficiência conhece sua capacidade e 
limitação, elas podem ser tão produtivas quanto seus colegas de trabalho isso se o seu potencial e 
capacidades forem corretamente valiados e exercendo a função adequada. Elas valorizam e 
preservam a condição de estarem empregadas, elas estão em busca de seu espaço de seu lugar ao 
sol. Partindo destas premissas desenvolveu-se um estudo por meio de pesquisa bibliografia e 
aplicada em algumas empresas de Jaraguá do Sul, com objetivo de conhecer a realidade destas 
empresas, o que se refere a Lei de Cotas e Acessibilidade. O problema em estudo é a busca de apoio 
na teoria e na prática, se são cumpridas estas Leis e se as emp resas estão preparadas para atender 

a PcD. 
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Reposicionamento da área de recursos humanos na administração 

contemporânea 
Rodrigo Cesar da Silva, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
A área de recursos humanos nas organizações vivencia um processo de quebra de paradigma de 
suas funções. Tradicionalmente denominada de departamento de pessoal, administração de pessoal, 
gerência de recursos humanos, temos o crescente emprego da denominação ?gestão de pessoas? 
tanto no discurso quanto na forma de fazer a gestão dos colaboradores, o que faz com que a área 
de RH assuma atribuições mais estratégicas e sistêmicas dentro das organizações. Situar essa 
mudança de foco e compreender como ele ocorreu permite que os próprios profissionais de recur-
sos humanos e a alta administração tenham mais clareza da importância da área de recursos 
humanos como fator competitivo frente aos concorrentes. 
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Mensuração de resultados em uma avaliação de desempenho 
Otávio Alexandre da Silva, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
A avaliação de desempenho, dentro do contexto da gestão de pessoas, é um dos instrumentos mais 

importantes no que tange à análise sistêmica do desempenho de uma pessoa, principalmente em 
função das atividades que ela realiza, bem como as metas e os resultados alcançados. Ela servirá 
também como base para um futuro desenvolvimento, caso o avaliado possua potencial de 
crescimento. Quando bem feita e com resultados mensuráveis, a avaliação trás ótimos ganhos para 
a organização. Infelizmente a maioria das avaliações de desempenho não possuem dados 
mensuráveis, isto dificulta o feedback necessário ao avaliado, pois as informações referentes são 
passadas de maneira verbal e muitas vezes sem base objetiva. Um dos pontos fortes da liderança 
e a comunicação com seus liderados e uma boa avaliação de desempenho é um ótimo canal para 
isto. 
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Uma abordagem sobre o assédio moral no ambiente educacional 
Juliana Pegoraro Hirano, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
As pessoas são o instrumento mais importante das cias, pois são elas que desenvolvem e criam 

grandes projetos. Para que elas possam fazer um excelente trabalho precisam de um ambiente 
agradável e hoje um dos fatores que podem influenciar e interferir o bom desempenho dos 
funcionários é o assédio moral, sendo assim esse precisa ser estudado e tratado, para que não 
influencie de forma negativa a organização. O problema que uma organização pode enfrentar com 
o assédio moral varia de perder o bom funcionário até o pagamento de multas altíssimas, no ponto 
de vista educacional além de prezar a educação, esse problema não poderia existir, porém se 
acontecer e ele for causado pelo proprietário não há como interferir, uma das maneiras de acabar 
com o problema seria trabalhar com a prevenção, desde que o causador esteja de acordo e trabalhe 
junto na eliminação do problema. 
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A importância da controladoria no processo de gestão das empresas 
Orlando Stein, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Vivemos em um momento tão dinâmico, e de ligeira transformação. Por isso acredito que a empresa 

necessita de ferramenta eficaz, e de fácil entendimento de seu profissional, para que possa 
processar rapidamente as informações do seu cotidiano, a fim de elabora um plano de ação quando 
necessário, antes mesmo que a distorção ganhe proporção, e passa a prejudicar seu planejamento 
no período compreendido. Por isso quero entender melhor através de um estudo, alicerçado em 
pesquisa bibliográfica, para conhecer melhor este processo, e o que os autores pensam da 
importância e o verdadeiro papel da controladoria na gestão de controles das empresas. Também 
seu envolvimento na geração de informação, e o grau de confiança que a empresa deposita neste 
controle interno, e tal importância, o que significa para o bem estar da empresa, e o que esta 
ferramenta contribui para o resultado da organização. 
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Gestão de pessoas 
Vania Arneki Kaefer, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este artigo busca estimular a reflexão sobre as atuais transformações que o mercado de trabalho 

vem vivendo, e desta forma buscar enfatizar a importância da implementação de ações voltadas 
para o aprimoramento e capacitação profissional dos trabalhadores, como estratégia competitiva 
dessas transformações e o atendimento de novas demandas presentes, e com o intuito de mostrar 
a importância dos consultores dentro das organizações que após apresentações, entrevistas e 
acompanhamentos, identifica as dificuldades, as necessidades, os pontos fortes e fracos e sugere 
as mudanças a serem implementadas na organização pois vem de fora com outra visão. 
 
Palavras-chave 
 
Motivação; Mudanças; Treinamento; Desenvolvimento; Atendimento ao público; Quebra de 
paradigmas. 
 

  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Gestão de pessoas: capacitações e ferramentas gerenciais na administração de 

uma organização não governamental 
Alessandra Cristina Banhe, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Quando pensamos em ONG a impressão que temos é de assisten-cialismo e caridade. Este trabalho 
aborda a gestão de pessoas entre os integrantes das instituições, a utilização das ferramentas 
geren-ciais disponíveis para que os projetos possam ser desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
governamentais. Importante relatar que a maioria das ONGs visa somente o caritatismo 
institucional. Rever formas de gerenciar projetos, buscando parceria, tornando-se auto-sustentável 
é primordial para o sucesso. A capacidade técnica dos representantes é de grande importância para 
o sucesso da institui-ção. O gestor precisa entender que a transparência das informa-ções é de 
suma importância para as pessoas que irão compor esta equipe. 
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Qualidade de vida no trabalho: estudo com profissionais da área de informática 

da empresa 'XYZ' 
Sylvio Guilherme S. Favaro, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Qualidade de vida no trabalho é um diferencial competitivo para as empresas que buscam formas 
de melhorar o desempenho e as entregas de seus funcionários. A informática é uma das áreas mais 
afetadas por esses problemas, pois seus profissionais enfrentam longas jornadas sentados em frente 
aos computadores, sem horários fixos para dormir, se alimentar e realizar atividades com seus 
familiares e amigos. Este estudo mostra a definição de qualidade de vida no trabalho segundo alguns 
autores e mostra também que através de metodologias aplicadas com critérios conseguimos 
identificar com precisão as necessidades dos funcionários e consequentemente gerar informações 
suficientes para implementar gestões que ajudarão na aplicação de programas que trarão resultados 
satisfatórios para a empresa em sua lucratividade, na satisfação e motivação de seus colaboradores. 
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Logistica: transportes modais 
Dinara Mirélli Urban, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa tem como objetivo estudar a eficiência dos meios de distribuição, através dos modais 

de transporte que são: ferroviário, aeroviário, rodoviário, marítimo e dutoviário no território 
brasileiro. Com base nos dados obtidos, como custos e as diferentes características dos transportes, 
podemos fazer uma análise dos modais que obtém o menor custo/benefício para a movimentação 
da mercadoria. Através dessa pesquisa observou-se que para a empresa que contrata o frete, o 
modal marítimo possui menor custo e baixa flexibilidade na velocidade para a entrega do produto, 
onde o transporte rodoviário tem um custo elevado e maior flexibilidade na entrega do produto. 
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Fidelização de clientes: mais que uma necessidade, um desafio a ser vencido 
Elisângela Longarai Trisotto, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
A forte recuperação da economia impulsiona o crescimento do setor industrial, o que resulta 

diretamente criação de novas empresas no mercado. Contudo, a abertura destas empresas não lhes 
garante sobrevivência, em faze da alta competitividade. A falta do emprego de ferramentas 
adequadas que proporcionem a fidelização do cliente pode levar ao fechamento destas empresas. 
Há muito os empresários brasileiros vem investindo nas melhorias dos seus produtos e serviços, 
bem como, na qualidade destes, deixando em segundo plano o relacionamento com o cliente e as 
questões que levam a sua satisfação. Isto fatalmente pode vir a decretar a morte destas empresas, 
perdendo assim o lugar para aquelas que dedicaram à devida importância que o tema merece. Neste 
sentido, este artigo se destinou a Identificar até que ponto o marketing de relacionamento, bem 
como o acompanhamento pós venda torna factível e praticável a fidelização do cliente a curto, médio 
e longo prazo junto às empresas. 
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Pesquisa motivacional dos funcionários de uma empresa do ramo têxtil de 

Jaraguá do sul 
Adolar Engelmann, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
A realização deste estudo teve como objetivo principal pesquisar o nível de motivação dos 
funcionários de uma empresa do ramo têxtil do município de Jaraguá do Sul. Foram analisados os 
dados resultantes da aplicação de uma pesquisa de clima organizacional, para conhecer o fator de 
motivação e satisfação dos funcionários na empresa têxtil em estudo. Procurou-se observar quais 
fatores que levam à desmotivação e quais são as causas dos problemas no trabalho por parte dos 
colaboradores. Como resultados da pesquisa, obteve-se uma análise da situação do ambiente de 
trabalho, identificando quais fatores influenciam a motivação na empresa, levantando dados e 
apresentando sugestões para a empresa em estudo. A Administração de Recursos Humanos surge 
como papel estratégico, visando buscar meios de obter os melhores resultados através das pessoas, 
que passaram a ser chamadas de capital intelectual das organizações. 
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Governança de TI: a análise dos requisitos necessários para a implantação da 

Governança de TI como ferramenta auxiliar ao planejamento estratégico da 

organização através da implantação das metodologias do ITIL e COBIT 
Erenfrid Busch Junior, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Com o intuito de evidenciar a eficácia da implantação da governança de TI como recurso auxiliador 
ao planejamento estratégico das organizações, foi realizada uma análise criteriosa das principais 
ferramentas da governança, bem como das principais vantagens de sua implantação no ambiente 
corporativo. Através da realização dos trabalhos de pesquisa científica, buscou-se agrupar de forma 
cronológica e objetiva os principais recursos componentes de um framework de implantação da 
governança de um departamento de TI focando sua implantação de forma potencializada aos 
objetivos da organização como um todo. Como resultado dos trabalhos, foi possível evidenciar a 
importância da governança para os departamentos de TI, e principalmente o impacto que esta 

causará no todo da organização, através de processos de otimização das informações que serão 
utilizadas no planejamento estratégico. 
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Gestor indsutrial: a arte de liderar seguidores 
Jackson Dias, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é propiciar condições para uma reflexão sobre a importância dos gestores 

liderarem seus seguidores utili-zando suas melhores competências (conhecimento, habilidade e 
atitude). Através da comunicação e motivação do pessoal, pode-se atingir todos objetivos das 
famílias e também das empresas, com isso sempre pode-se comemorar as vitórias pessoal e 
profissional. Este artigo não tem a pretensão de esgotar o assunto, nem efetuar conclusões e sim 
instigar a criatividade, seja para os educadores como para os profissionais que são desafiados a 
assumirem esta posição nas organizações. 
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Treinamento e desenvolvimento com foco nas empresas de serviço / bens de 

produção 
Tatiane Maria Pereira Dias, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
Este artigo estuda as etapas do treinamento e suas características, Desta maneira, o objetivo deste 
estudo é mostrar a importância do processo de treinamento como vantagem para a conquista da 
qua-lidade dentro de uma organização. Uma análise a ser feita é: Como qualificar o empregado a 
realizar as suas atividades de acordo com as diretrizes da organização. Em um primeiro momento, 
o-correrá um breve detalhamento de todas as etapas de treinamento, pois não se pode estabelecer 
um treinamento sem seguir cada etapa deste processo. Se a sua ferramenta é a mão de obra, ela 
deve estar sempre motivada e deverá estar em condições de de-monstrar a sua qualidade, devido 
ao seu conhecimento. E para manter esta qualidade como diferencial, ela deve buscar manter o seu 
quadro de empregados sempre reciclado e treinado. 
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Controle de defeitos e melhorias da empresa ABC TEXTIL 
Andrei Bona, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O aumento da concorrência em um mercado globalizada com melhorias e aperfeiçoamentos 

contínuos obrigam as empresas cada vez mais a desenvolver novos processos e ferramentas para 
a sobrevivência no mercado. Os objetivos propostos foram: Identificar quais são as causas que 
possam estar dificultando a produção e o que pode ser feito para melhorar; Estabelecer novos 
parâmetros a ser seguidos incluindo prazo de entrega de pedido e produção efetiva das fases de 
produção que realmente acontecem; Diminuir o índice de concertos das facções fazendo com que 
melhore con-sideravelmente o prazo de entrega dos pedidos; Aperfeiçoar a quantidade da demanda 
para cada facção fazendo com que sejam respeitadas as seguintes sequências, prazo, qualidade, 
entrega, fechamento de períodos de faturamentos e produção real de cada facção. Contudo é 
necessário investir em tecnologias e me-lhorias nos processos produtivos com os menores custos 
possíveis aumentando a rentabilidade da empresa e garantindo a satisfação dos clientes e 
fornecedores, com esta necessidade foi desenvolvido uma melhoria na empresa ABC, conforme 
relatado no trabalho. 
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Lean Office 
Fabiano Schmitt, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
A implementação de um sistema de manufatura enxuta no departamento comercial é certamente 

algo que possibilita a economia de movimentos, a rápida resposta e o máximo de apoio de toda a 
equipe administrativa da empresa. Visando atender as necessidades dos clientes de forma mais 
eficiente e ágil possível, se faz necessário a otimização e a utilização de recursos, buscando 
alternativas para aprimorar os processos administrati-vos comerciais. As técnicas de produtividade 
são de fundamental impor-tância para que as empresas possam minimizar os seus processos e 
elimi-nar os que não agregam valor. A otimização de processos dentro da área administrativa 
comercial em questão, não necessita de grandes investi-mentos para ser implantada, visto que o 
ponto mais importante é a im-plementação de um sistema administrativo comercial enxuto e a 
forma-ção de uma equipe. 
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Melhorias no atendimento ao cliente 
Israel Mondini, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O atendimento de qualidade ao cliente é o que determinará o crescimento das empresas. Atender o 

cliente com qualidade ou satisfazê-lo, é uma filosofia empresarial baseada na parceria. É 
fundamental compreender que atender o cliente com qualidade não se resume a tratá-lo bem, com 
cortesia. Mais do que isso, hoje significa acrescentar benefícios a produtos e serviços objetivando 
superar as expectativas dele. É necessário se estabelecer um canal de comunicação direto entre 
cliente e empresa, através do qual o primeiro é regularmente ouvido, com muita atenção, e suas 
críticas e sugestões transformadas em especificações de melhores produtos e serviços. Mesmo 
sabendo de todos esses fatos, muitas empresas acabam por não se adequar às necessidades do 
cliente, perdendo assim a confiabilidade dos mesmos. Tendo em vista todos esses fatores, faz-se 
necessário um trabalho de melhoria no atendimento, a fim de contextualizá-lo com a literatura 
existente embasada no assunto. 
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Célula lean 
Marize Martinelli, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
No cenário atual onde a competitividade é acirrada, qualquer diferen-cial deve ser levado em conta 

a maximizar o lucro e minimizar os cus-tos. O conceito de Manufatura Enxuta vem evoluindo em 
busca de transformar as empresas mais competitivas diminuindo os desperdí-cios e melhorando os 
resultados do sistema produtivo, consequente-mente aumentando a satisfação do cliente. A célula 
de manufatura é uma das ferramentas do Lean que é muito importante e tem como finalidade 
identificar e eliminar os desperdícios, identificar agregação de valores, bem como a flexibilização do 
processo produtivo. Esse artigo pode ser classificado como uma pesquisa exploratória, pois a-través 
das necessidades internas e melhorias nas empresas o desafio de tornar o processo mais flexível 
levou a um levantamento bibliográ-fico, oferecendo maior familiaridade com os problemas referente 
à célula lean para melhorar o fluxo contínuo da produção. 
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Simplificando o OEE 
Mario Cleiton Stephani, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
Uma das teorias da administração mais conhecidas hoje é a produção enxuta ou sistema Toyota de 

produção, uma das principais ferramentas desse sistema é o OEE ou eficiência global do 
equipamento, este é um indicador de performance dos equipamentos que leva em conta a eficiên-
cia, disponibilidade e qualidade. Este conceito é bem diferente do usado nas empresas ocidentais 
que tratam esses itens como indicadores distin-tos, ou seja, de forma segmentada cada item é 
avaliado gerando grandes distorções para quem os avalia. Este trabalho busca apontar as grandes 
vantagens de se utilizar o indicador OEE, preenchendo uma lacuna no que se refere a este tema. 
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Gestão de lideranças 
Jonas Rafael Weigsding, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O presente trabalho explora a temática da gestão de lideranças, e seu objetivo é destacar a 

importância crescente da visão do gestor de buscar fundamentos inovadores para gerir os lideres 
analizando as bases do desenvolvimento organizacional, onde refere-se ao pensamento básico que 
orienta as ações do gestor para com os lideres, determinando qual o caminho que ele seguirá quando 
se deparar com várias alternativas de ação. A pesquisa bibliográfica, pertinente a este estudo, 
compreendeu a leitura do texto, reflexão e crítica sobre os elementos que compõem a capacidade 
dos lideres de criar, motivar, manter o trabalho em equipe, visando sempre aos objetivos almejados 
de uma organização. Os resultados deste estudo podem ser relevantes para pessoas que gerenciam 
ou gerenciarão, mas em todo caso, para que possam refletir sobre como melhorar ou como adquirir 
algumas habilidades, elevando a probabilidade de sucesso. 
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Benefícios fiscais a projetos culturais 
Ricardo Alexandre Busch, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O artigo apresentado tem por objetivo demonstrar os benefícios fiscais que são destinados a projetos 

culturais em especifico a (Lei Rouanet) lei federal que estimula o apoio da iniciativa privada ao setor 
cultural. E com isso os recursos são destinados para investimentos. A intenção com a pesquisa é de 
mostrar passo a passo como fazer parte do projeto e descrevem de maneira clara suas finalidades, 
procedimentos, análises bem como toda a parte documental necessária para participar. Esta lei que 
regulamenta a concessão de incentivos fiscais a projetos culturais permitindo assim que os mesmos 
recebam patrocínios ou doações de empresas ou pessoas físicas que querem abater os valores no 
imposto de renda. Desde então esta lei é usada com bastante frequência por várias empresas dos 
mais variados segmentos e com isso aproveitam seus benefícios e investem na comunidade onde 
atuam reforçando o seu papel social e investindo na imagem institucional. 
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Utilização de ferramentas da qualidade no processo de mudança: um estudo de 

caso em uma empresa especializada em recuperação de crédito 
Alex Stori de Lara, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
O ambiente em que vivemos está cada vez mais competitivo, é preciso buscar atualização constante 
para suprir as exigências do mercado. Acompanhamos o processo de mudança em uma empresa 
especializada em recuperação de crédito. O objetivo foi avaliar a eficiência quanto à utilização 
conjunta das ferramentas Brainstorm, Diagrama de causa e efeito, 5w2h e Árvore de problemas. O 
método utilizado foi observação durante o processo de mudança, pesquisa documental, e aplicação 
de pesquisa pós-processo de mudança. A resposta obtida foi positiva no uso das ferramentas no 
auxilio para: diagnosticar as necessidades do setor; encontrar soluções; gerir o plano de ação; e 
minimizar os impactos do processo de mudança. A impor-tância deste trabalho baseia-se na 
premissa de que as empresas mudam continuamente, portanto, é necessário ter à mão ferramentas 
que facilitem este processo. Tudo isso aumenta as chances de acerto no momento de escolher quais 

estratégias adotar, tornando a empresa mais preparada para os desafios do mercado. 
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Rotatividade de funcionários 
Silvana Nardelli, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este artigo objetiva-se o estudo sobre o turnower nos estabelecimentos comerciais a nível nacional 

junto ao órgão MTE (Mistério do Trabalho e Emprego), na finalidade de compreender as causas 
originárias e secundárias, responsáveis aos elevados índices da rotatividade que funcionários nesses 
nichos de mercado. Trata-se de uma pesquisa de visa identificar os motivos causadores, bem como, 
compreender o compor-tamento, que tanto gestores quanto as demais pessoas envolvidas junto 
setor de recursos humanos devem posicionar-se diante das metas elaboradas por cada 
estabelecimento. Uma das causas com maior relevância aos funcionários no comércio de atividade 
empresarial distintas, é a busca dos funcionários por melhores oportunidades de remuneração e de 
mercado no comércio quando na indústria em uma perspectiva de gestão estratégica. 
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Comunicação e sua importância no gerenciamento de projetos: como fazer da 

comunicação uma aliada na gestão de projetos 
Thaina Correa, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é mostrar como a comunicação pode ser aliada no gerenciamento de projetos 
quando aplicada corretamente. Apesar da evolução dos meios de comunicação a da aceleração da 
velocidade das informações e facilidades de obtenção, a comu-nicação continua sendo um desafio 
para os negócios, principalmente para o gerenciamento de projetos, onde o gerente passa a maior 
parte do tempo colhendo e distribuindo informações. Liderar pessoas é um desafio, por isso 
encontrar um meio de comunicação de fácil compreensão e uma forma clara e objetiva de fazê-la é 
tarefa árdua do gerente de projetos, mas que deve ser feita para que o projeto seja concluído com 
sucesso. Para acertar na forma de comunicação a estabelecer com sua equipe e torná-la sua aliada, 
o gerente de projetos deve conhecer os fatores que a influenciam e estabelecer diretrizes a serem 
seguidas. 
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Os desafios do transporte aéreo e rodoviário de passageiros do Brasil no 

contexto da Copa de 2014 
Flávia Freire Martins Serrano, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
Em 2014 o Brasil sediará a Copa do Mundo, um evento de nível internacional, que demanda grande 
investimento e planejamento do governo para a construção de obras de infraestrutura e mobilidade 
urbana. Principalmente nos modais aéreo e rodoviário quanto ao transporte de passageiros. É 
preciso melhorar rodovias e aeroportos para atender a demanda que será gerada pelo evento. 
Cronograma atrasado, rodovias sem estrutura, aeroportos que precisam de reformas são alguns dos 
problemas que poderão comprometer a logística no transporte de passageiros durante o evento. A 
Copa de 2014 terá um grande impacto nos aeroportos do país. Embora existam várias obras em 
andamento e projetos a serem executados, o que pode ser visto até o presente momento é a 
insuficiência na execução destas melhorias. 
 

Palavras-chave 
 
aeroportos; rodovias; transporte; mobilidade urbana; Copa do Mundo de 2014. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Reciclagem de resíduos gerados pela construção civil 
Jaqueline Cristina Besen, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
Este trabalho consiste em apresentar o estudo de caso para implantação de uma unidade recicladora 

de resíduos da construção civil na cidade de Joinville. Sendo assim, foi aplicada uma pesquisa de 
mercado para gerentes, proprietários e possíveis consumidores do produto, para saber a aceitação 
da ideia de negocio. A ideia foi comprovar que a população da cidade e empresários são adeptos a 
esse novo empreendimento, com um projeto ecologicamente correto, e com conceito sustentável 
quando se trata de entulho. Além de facilitar o recolhimento de material a ser reciclado, é necessário 
que se faça um programa de conscientização ambiental, para que as pessoas que ainda hesitam em 
consumir ou aderir à ideia possam mudar seus conceitos. Afinal os produtos s mostraram mais 
baratos e com qualidade similar aos já tradicionais 
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Gestão de pessoas 
Vanesa Arneki Kaefer, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O Artigo Científico a ser apresentado trata de algumas variáveis inerentes a motivação dos 

indivíduos em seu ambientes de trabalho. Teve como objetivo mostrar o que é Motivação, como 
causar a Motivação nas pessoas, como é o processo Motivacional nas Organizações. Este artigo 
discute o uso de teorias da motivação pelos administradores, mostrando que a motivação tem como 
base o fundamento de estimular os funcionários e integrantes de uma empresa. A motivação e 
liderança são resultados de atitudes de uma administração de recursos humanos voltados para a 
satisfação e bem estar de seus funcionários, tomando por base as recompensas e benefícios 
monetários ou não monetários. 
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Controladoria estratégica 
Osmar Paiva Júnior, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade dos conhecimentos da controladoria para micro 

e pequenas empresas comerciais. Com as constantes mudanças e aumentos na competitividade 
entre as empresas, é cada vez mais necessária uma política especializada de gestão. E é por 
conseqüência dessas mudanças que surgiu a controladoria, representada pela figura do controller, 
que vem a cada dia crescendo e ganhando mercado. Muitos desses empresários não são preparados 
para as mudanças, dessa forma, o contador passa a ser o mais procurado e tem de responder as 
questões e auxiliar cada vez mais estes empresários. A Controladoria se torna relevante por ser um 
órgão dentro da organização responsável pelas informações que apóia o processo de planejamento 
e controle da gestão no intuito de otimizar o resultado e o desempenho organizacional. 
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A controladoria na gestão das empresas 
Deisy Cristina Oliveira Paiva, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
O mercado moderno, bem como as empresas dos novos tempos, precisam de uma estrutura 

organizacional bem delineada para a sua sobrevivência. O artigo apresenta como pressuposto a 
necessidade de um controle em todo o sistema de gestão e um monitoramento eficiente e eficaz 
por um profissional de Controladoria. Enfatiza a importância, a origem e a influência da Controladoria 
no planejamento, organização e no controle operacional, a sua responsabilidade e o seu valor. 
Demonstra a necessidade do uso da Controladoria na atualidade, a importância de uma boa 
formação do profissional de Contabilidade e a realidade empresarial, as suas características e o perfil 
desejado para o Controller, que é o profissional da Controladoria. Evidencia que existe um novo 
mercado para o profissional que estiver preparado para essa questão. 
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Gestão de custos em projetos 
André Luis Vieira Ferreira, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
A gestão de projetos cada vez mais empregada nas grandes organizações vem se mostrando de 

muita utilidade para o sucesso dos grandes projetos, haja vista que, a mesma utiliza-se de inúmeras 
ferramentas durante sua execução. No entanto de todas elas uma das mais importantes para as 
organizações é a gestão de custos, uma vez que tal gestão vai permitir viabilizar todo o projeto em 
execução. O controle de custos na gestão de projetos é ferramenta chave para medir o projeto. Um 
projeto executado dentro de seu orçamento é um trabalho de sucesso, porém a recíproca é 
verdadeira, um projeto executado fora do orçamento pode torna-se um fracasso, independente do 
resultado final, o que fazer para que o orçamento seja executado? Diante do exposto, o objetivo 
deste artigo é estudar sobre a Gestão de custos em projetos e identificar sua importância para o 
cumprimento das metas estabelecidas quanto a prazo e orçamento. 
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Centralização de compras como estratégia logística 
Jocimara Brittes, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
O presente artigo é um estudo sobre a área de compras da matriz do grupo Alpha, com base em 

pesquisas bibliográficas de forma teórica, aliado a pesquisa prática. Atualmente, as empresas 
buscam obter o máximo de aproveitamento dos seus recursos para manter-se de forma competitiva 
no mercado, e neste cenário, o papel e a contribuição da área de compras têm crescido de forma 
admirável. Com base na importância que a área de compras representa para as empresas, a 
constituição deste estudo iniciou-se com o seguinte problema: É possível minimizar custos através 
da centralização de compras? O objetivo geral é apresentar como que a centralização de compras 
pode proporcionar redução de custos, remetendo aos objetivos específicos de pesquisar conceitos e 
técnicas utilizados em compras centralizadas e analisar seus benefícios. O estudo demonstrou que 
através da centralização pode-se reduzir o tempo dos processos e o custo das aquisições, obtendo 
melhores resultados nas negociações. 
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Projeto de uso de um sistema de gerenciamento de depósito (Warehouse 

Management System - WMS) 
Harald Kinder, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
Este artigo pretende fazer uma análise sobre o uso de um sistema WMS (Warehouse Management 
Systems ou Sistema de Gerenciamento de Armazéns). WMS é um sistema de gestão de software 
que melhora as operações do armazém através do eficiente gerenciamento de informações e 
conclusão das tarefas, com um alto nível de controle e acuracidade do estoque. O WMS otimiza os 
negócios de uma empresa com redução de custo e melhoria do serviço, principalmente quando 
atrelado ao Enterprise Resource Planning (ERP). O objetivo deste artigo é apresentar o WMS, 
analisando a forma mais adequada de implementá-lo e desta forma, contribuindo para o sucesso de 
novas implementações WMS, ou para melhor gestão de ferramentas já implantadas, mas sem a 
pretensão de criar um modelo ideal para implantação em WMS. O projeto teve como objetivo 
principal: Agilizar a operação logística; Aumentar a capacidade operacional; Melhorar a 

confiabilidade operacional (WMS); Melhorar o controle de estoques (WMS); Melhorar o nível de 
serviço oferecido aos Clientes; Melhorar o gerenciamento da operação (WMS); Possibilitar a Redução 
dos custos operacionais; Automatizar e agilizar os processos operacionais (coletores). 
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Migração de matérias da manutenção para almoxarifado central 
Wander Gilson Torquato, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este projeto tem por objetivo relatar sobre os materiais de manutenção, que hoje estão 

armazenados em armários nas próprias manutenções sem nenhum controle, conforme a 
necessidade e é reabastecido quando são zerados no armário. Porem isso acontece só quando surge 
uma manutenção em algum equipamento, ocasionando uma demora para o reparo do mesmo. Esses 
materiais serão criados itens e migrados para o almoxarifado central e feito controle via sistemas. 
Ficara nas manutenções apenas os materiais que após consumo, não serão repostos. Os materiais 
criados e migrados para o almoxarifado serão de três princípios: Itens de consumo, itens 
sobressalentes e itens passíveis de conserto. Sendo que os passiveis de consertos deveram passar 
por uma sala de consertos para efetuar reparos necessários e ai sim deslocá-los ao almoxarifado 
central. Os itens serão efetuados os parâmetros necessários, para ai sim serem comprados via 
sistemas conforme sua necessidade de consumo. O desenvolvimento foi feito através de pesquisa 
bibliográfica que foi realizada com auxilio do acervo bibliográfico disponível no campus da Faculdade 
Anhanguera?Unidade de Jaraguá do Sul, e informações de colaboradores da manutenção onde tem 

envolvimento com o problema existente. 
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A gestão da comunicação no gerencimento do projeto: a qualidade nas entregas 

do projeto 
Flávio Nasário, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
Este artigo aborda a comunicação e a qualidade nas entregas no gerenciamento do projeto. Para 
tanto, como objetivo principal identifica as ferramentas e técnicas mais eficazes para melhorar a 
comunicação e qualificar as entregas no gerenciamento do projeto. Como objetivos específicos, 
teoriza as áreas que compõem o gerenciamento de projetos; evidencia a comunicação e a qualidade 
neste contexto; e identifica as ferramentas da qualidade e técnicas que podem reduzir os atrasos 
das entregas do projeto. A metodologia adotada para este estudo é a pesquisa bibliográfica 
descritiva. Os resultados obtidos com a pesquisa dão conta que são várias as ferramentas da 
qualidade e técnicas de controle que podem ser adotadas no gerenciamento do projeto a fim de 
analisaros atrasos nas entregas. Porém, para especificar as mais utilizadas utiliza como exemplo de 
técnica a matriz GUT e as ferramentas da qualidade o Gráfico de Gantt e o Diagrama de Ishikawa. 
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Gestão por competências: uma ferramenta em prol da competitividade 
Gustavo Gehrke, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Tendo em vista um cenário competitivo e a necessidade de desenvolvimento para acompanhar e 

gerar mudanças dentro das organizações, o modelo de Gestão por Competências vem se tornando 
cada vez mais atraente, tendo como principal objetivo reduzir as diferenças entre as competências 
dos profissionais e as competências necessárias pela empresa. Partindo desse pressuposto, esse 
estudo analisa os principais conceitos teóricos e as práticas de gestão por competências, bem como 
faz uso de uma breve pesquisa de campo a fim de estratificar tais conceitos trazendo a opinião dos 
profissionais da área de recursos humanos, que estão diretamente envolvidos com a análise e 
seleção de profissionais com as competências necessárias pela empresa. Conclui-se que o modelo 
de gestão por competências é uma ferramenta muito importante, pois possibilita identificar 
conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas por cada indivíduo da organização alinhando-
as com os objetivos da empresa. 
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Incentivos fiscais na pesquisa de desenvolvimento de inovação tecnológica: 

estudo para empresas prestadoras de serviços em desenvolvimento de software 

e gestão digital 
Alexandre Machado, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
A Lei de Inovação Tecnológica trata as vantagens tributárias na aplicabilidade dos benefícios fiscais 
que regulamentados por Decreto e visam incrementar o crescimento de uma nação com 
desenvolvimento tecnológico. Em contrapartida, o governo oferece os incentivos fiscais destinados 
às empresas através do investimento em pesquisa e desenvolvimento para inovação tecnológica 
estimulando o mercado de capitais para empresas de base tecnológica. O objetivo geral deste estudo 
é demonstrar os reflexos nas empresas de inovações tecnológicas ao se enquadrar na lei, agindo de 
forma empreendedora, incentivando o aprimoramento de processos e procedimentos e buscando 
como resultado um retorno direto e indireto que terá maior valor agregado aos processos e 

procedimentos na produção nacional. Além das vantagens tributárias, há um desafio no sentido de 
conscientizar empresas e instituições de ensino a trabalharem em conjunto a buscarem 
oportunidades oferecidas pela lei através dos incentivos que irão maximizar os investimentos na 
inovação tecnológica do país. 
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A melhor estratégia está na liderança 
Eduardo Meira do Nascimento, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O presente artigo apresenta a importância da liderança como uma estratégia para alcançar um 

objetivo comum, sendo ele em ambiente profissional, familiar e ou social. Com ênfase em uma nova 
tendência chamada Coaching, através de pesquisas bibliográficas de autores que abordam este tema 
onde buscamos informações satisfatórias para demonstrar que um líder deve possuir determinadas 
capacidades e características que unindo as mesmas ele conseguirá levar sua equipe, sua família e 
ou grupo que atua a atingir a meta e alcançar o melhor para todos. Essas capacidades e 
características serão abordadas de forma motivadora para que o leitor possa desejá-las, pois dentro 
de todos nós há traços de liderança, em algumas pessoas já é um dom nato, mas em outras ele 
precisa ser desenvolvido, objetivo esse que espero ser alcançado após leitura deste artigo motivando 
os leitores a buscarem essas capacidades e características. 
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Qual a forma de tributação mais vantajosa: lucro presumido ou simples nacional 
Tamy Fernanda Machado, Edson Rovina 

 
Resumo 
 
A partir do momento que uma empresa é constituída deve-se escolher a forma de tributação ao qual 

ela irá se encaixar, o objetivo é que a mesma pague menos tributos possíveis por isso a contabilidade 
torna-se indispensável para gestão de tributos. As instituições podem enquadrar-se nas seguintes 
formas de tributação: Lucro real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Simples nacional, neste 
trabalho o abordado é o lucro presumido e o simples nacional. O lucro presumido é composto dos 
seguintes tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica ( IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro 
Liquido (CSLL), Programa de Interação Social (PIS), a Contribuição para financiamento da 
Seguridade social (COFINS). 
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Elaboração do planejamento estratégico de uma microempresa do ramo têxtil 
Fabio Vinicius Dematté, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este artigo tem a finalidade de definir, através da elaboração de um Planejamento Estratégico, os 

critérios e meios para que uma microempresa do ramo têxtil específica busque uma trajetória de 
crescimento,frente ao mercado atual. Essa empresa atualmente se encontra em um nicho de 
mercado promissor e diferenciado, o qual será melhor explorado com a implementação do referido 
Planejamento Estratégico. Ao fim da pesquisa é definido um conjunto de ações sistemáticas a serem 
executadas pela empresa para a implantação de seu Planejamento Estratégico, visando um maior 
sucesso em suas operações a médio e longo prazo. 
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Centrais de geração hidrelétrica: uma oportunidade para a utilização do 

gerenciamento de projetos 
Leonardo Sohn Nogueira Ramos Filho, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
A demanda nacional pela energia elétrica cresce a cada dia e a execução dos novos 
empreendimentos de geração de energia hidrelétrica apresentam dificuldades que vão além do 
estudo de viabilidade dos mesmos. A busca pela viabilidade dos empreendimentos passa pelo seu 
gerenciamento, representando uma oportunidade para utilização das técnicas e etapas previstas no 
guia de gerenciamento de projetos ? PMBOK. O objetivo deste artigo é apresentar um levantamento 
das áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos que possam propiciar ganhos no 
desenvolvimento e controle dos projetos de geração de energia hidrelétrica de forma que a 
conclusão desses empreendimentos seja realizada dentro das especificações defendas e dentro dos 
valores e prazos previstos, e confrontar com informações de empreendimentos que estão em 
desenvolvimento, visando validação da utilização do ge-renciamento de projetos. 
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Como estimular a interação dos alunos em cursos de pós-graduação oferecidos 

na modalidade a distância? 
Janaine Cristiane de Souza Arantes, José Augusto Silva Rocha 

 
Resumo 
 
Atualmente, é crescente a demanda das empresas por profissionais qualificados, pois não basta ter 
um diploma de curso superior, é necessário se especializar em várias áreas para conseguir destaque 
no mercado de trabalho. Algumas pessoas só conseguem obter uma especialização na modalidade 
a distância, pois, com a utilização das novas Tecnologias de Informação e Comunicação, podem 
cursar disciplinas, a qualquer momento, em qualquer lugar e de acordo com o seu ritmo. O objetivo 
deste trabalho consiste em estimular a interação dos alunos, que ingressam em cursos de pós-
graduação a distância. Para isso, é realizado um estudo comparativo sobre alguns Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem, com foco no critério de análise denominado interatividade. Dessa forma, 
considera-se de extrema relevância a criação de ambientes ativos de Educação a Distância para 
permitir a interação em dois sentidos: aluno-ambiente e ambiente-aluno, uma vez que o ambiente 

age proativamente no processo de ensino e aprendizagem. 
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Gestão de pessoas com ênfase no desenvolvimento organizacional 
Scheila Francisca de Souza, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
O presente artigo apresenta um estudo sobre a importância da aplicação do desenvolvimento 

organizacional numa determinada empresa, utilizando como método, a pesquisa exploratória 
qualitativa, elaborada através da pesquisa bibliográfica, consultando assuntos pertinentes ao tema 
como organização, cultura organizacional, gestão de pessoas, mudança organizacional, 
desenvolvimento organizacional e suas técnicas. Sendo que a partir das informações obtidas através 
da pesquisa foi possível responder a situação problema de quais os resultados que poderão ser 
obtidos com o desenvolvimento organizacional em uma empresa. Desse modo, pode-se citar que 
com a aplicação do desenvolvimento organizacional a empresa pode mudar a sua estrutura, os seus 
recursos, os processos e as relações interpessoais, bem como o perfil do funcionário, também pode 
facilitar a estratégia de consolidação e expansão dos negócios e orientar a trajetória organizacional 
em diretrizes, visões e práticas convertendo os propósitos em processos. 
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Caracterìsticas desejáveis de um gestor 
Rodrigo Bachmann, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Líderes eficazes devem desenvolver habilidades para adquirir poder perante seus subordinados, 

poder este que deve ser baseado nas ca-racterísticas pessoais do líder, e não em sua posição na 
hierarquia or-ganizacional. Características importantes em líderes são: habilidades de comunicação, 
de gestão do tempo, de delegar, de definir objeti-vos, de organizar equipes, de administrar conflitos 
e de motivar os subordinados. Meios para desenvolver estas características são, basicamente, cursos 
de relacionamento interpessoal e livros sobre liderança. O processo de motivação exige 
conhecimento dos liderados e das táticas motivacionais. A pirâmide das necessidades de Maslow 
expressa claramente as necessidades das pessoas, dividindo-as entre as que são satisfeitas no 
trabalho e as que são satisfeitas fora dele. O estilo de liderança que se mostra mais eficaz é o estilo 
democrático, com certa ênfase nos resultados. O líder deve expor suas ideias e objetivos e debater 
as mesmo com o grupo, aceitando opiniões para adequar o plano às necessidades dos funcionários 
e os objetivos da organização. 
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A importancia do planejamento estratégico 
Irajá Gehrke, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
O presente trabalho procura destacar a importância do Planeja-mento Estratégico para o 

crescimento de uma empresa. Cita histo-ricamente onde e como o planejamento estratégico 
começou a ser percebido e aplicado, demonstrando que indiferente do ramo de atuação, qualquer 
organização poderá desfrutar dos benefícios do planejamento. Apesar de não possuir uma receita 
de sucesso, o planejamento é capaz de melhorar processos internos e até maxi-mizar o lucro da 
empresa, se for o objetivo. Descreve-se também, os passos básicos para o direcionamento dos 
trabalhos através da elaboração das declarações, do diagnóstico, da implantação e con-trole do 
planejamento estratégico, os quais, são capazes de apontar os pontos fortes e fracos da organização 
e indicar a direção correta para maximização das vantagens competitivas, lucratividade e 
preparação para as variações do mercado. 
 
Palavras-chave 
 

planejamento; Swot; Objetivo. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável agregados ao marketing 

na contemporaneidade 
Joice Freiberger, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
Devido às mudanças no cenário mundial, empresas estão mudando sua posiçãoe utilizando o 
marketing para divulgarem acerca da responsabili-dade social e do desenvolvimento sustentável. 
As preocupações e ques-tões dos contextos ético, ambiental, legal e social ganham destaques em 
empresas que agem em prol de melhorias na produção de seus produ-tos, preservando os recursos 
naturais, o meio ambiente e zelando pelo bem estar do trabalhador. Este estudo tem como objetivo 
fazer levan-tamento bibliográfico e discutir a respeito da responsabilidade social e do 
desenvolvimento sustentável agregados ao marketing. Os resultados encontrados apresentam que 
ambas são utilizados de forma estratégica pelas empresas, a fim de diminuir a pressão do governo 
e dos consumi-dores conscientes a respeito da conservação e manutenção do mundo. 
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Pesquisa de mercado: empresa de produtos e serviços tuning 
Thiago Dalfior Soares, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como principal objetivo analisar a viabilidade de implementação do projeto de 

uma empresa especializada em produtos e serviços tuning localizada na cidade de Joinville, Santa 
Catarina, Brasil. Com este intuito, buscou-se definir seu público-alvo, descobrir suas reais 
necessidades, determinar seu nível de conhecimento a respeito da cultura tuning e analisar o 
mercado concorrente. Para esse estudo, além de consultas à literatura de autores renomados na 
área de marketing, foi elaborada uma pesquisa de mercado de abordagem quantitativa utilizando o 
método descritivo com questionário aplicado aos clientes potenciais. Os resultados deste estudo 
deram sustentação à implementação do projeto inicial. 
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A introdução de uma marca licenciada de vestuário no mercado, através da força 

de venda personalizada 
Maristela de Oliveira, Marcia Leite Martins da Costa 

 
Resumo 
 
Percebe-se a dificuldade de uma marca licenciada, do segmento têxtil, em posicionar-se no mercado 
mediante aos ambientes ex-tremamente competitivos. A concorrência faz com que a disputa por 
preço a identifique como ?oceano vermelho?. A entrada e permanência no mercado dependem, 
neste caso, de estratégias de diferenciação, por meio da personalização transmitida pela equipe de 
venda interna, direcionada ao cliente (lojista), para que o con-sumidor final perceba não apenas o 
valor do produto e qualidade, mas também o valor agregado da marca. A vantagem do licencia-do 
em buscar este posicionamento de marca é posicionar-se tam-bém como indústria têxtil sólida 
perante o concorrente. Diante do tema proposto, serão abordados, neste artigo, assuntos que tan-
gem as áreas de marketing (publicidade, propaganda, merchandi-sing), gestão de pessoas 
(treinamento e desenvolvimento) gestão de vendas (força de vendas) e planejamento estratégico, 

os quais sugerem uma possível solução ao problema exposto. 
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Influência da gestão de pessoas no departamento de engenharia do produto no 

clima organizacional 
Adriano Sasse, Stélio João Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta os principais resultados de uma pesquisa descritiva, e tem como objetivo 
analisar um departa-mento de engenharia focado na maneira na qual a gestão de pessoas acontece 
e qual a sua influência no clima organizacional. A proposta deste artigo é a de apresentar um breve 
histórico da evolução da relação empresa-empregado e alguns aspectos que geram maior influência 
no clima organizacional: motivação dos colaboradores, liderança e comunicação. Para a coleta de 
dados foi utilizado um questionário de 14 questões, tendo como objetivo a percepção do clima 
organizacional dentro do departamento. Os resultados, aplicados a uma amostra não probabilística 
composta de 45 respondentes, mostram a existência de um clima organizacional negativo, onde 
suas consequências já são perceptíveis com a saída de talentos, colaboradores desmotivados e 
problemas no desempenho. É perceptível que a política da empresa não coincide com as 

expectativas dos colaboradores, e a procrastinação desse problema fica evidente. 
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Cadeia de suprimentos no setor público: compra, armazenagem, distribuição e 

retorno numa visão crítica 
Naurelino Soares de Assumpção, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Este artigo, de forma simples e conceitual, está focado em estudos publicados com base teórica e 
também prática sobre as ações do setor público quanto a sua área de suprimentos, logística reversa 
e comércio eletrônico, metodologicamente baseado em artigos de sites de revistas conceituadas 
como RAP (revista de administração pública) da Fundação Getulio Vargas, Revista da Micro e 
Pequena, simpósio e sites de publicação científica (Sielo) , tenta mostrar que existem caminhos para 
o aperfeiçoamento do serviço público sem no entanto onerar os custos já existentes. Exigindo sim 
interligações entre os diversos órgãos da esfera pública distribuindo por esta cadeia os custos que 
surgem . Na seqüência das mudanças sócio políticas ,tecnológicas e culturais o setor público ainda 
se arrasta quanto ao implantar procedimentos modernos de movimentação de suprimentos, logística 
reversa e comércio eletrônico e não é por falta de estudos direcionados a estas questões, mas, 

existem bons exemplos e o mundo caminha para as boas práticas, e isto melhora todo um ambiente 
socioeconômico e sendo assim cabe ao administrador público vislumbrar vantagens nestas ações. 
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Cadeia de suprimentos no setor público: compra, armazenagem, distribuição e 

retorno numa visão crítica 
Naurelino Soares de Assumpção, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Este artigo, de forma simples e conceitual, está focado em estudos publicados com base teórica e 
também prática sobre as ações do setor público quanto a sua área de suprimentos, logística reversa 
e comércio eletrônico, metodologicamente baseado em artigos de sites de revistas conceituadas 
como RAP (revista de administração pública) da Fundação Getulio Vargas, Revista da Micro e 
Pequena, simpósio e sites de publicação científica (Sielo) , tenta mostrar que existem caminhos para 
o aperfeiçoamento do serviço público sem no entanto onerar os custos já existentes. Exigindo sim 
interligações entre os diversos órgãos da esfera pública distribuindo por esta cadeia os custos que 
surgem . Na seqüência das mudanças sócio políticas ,tecnológicas e culturais o setor público ainda 
se arrasta quanto ao implantar procedimentos modernos de movimentação de suprimentos, logística 
reversa e comércio eletrônico e não é por falta de estudos direcionados a estas questões, mas, 

existem bons exemplos e o mundo caminha para as boas práticas, e isto melhora todo um ambiente 
socioeconômico e sendo assim cabe ao administrador público vislumbrar vantagens nestas ações. 
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Carlos Eduardo Fernandes, Katiúcia Oliskovicz, Christiane M. Pitaluga 

 
Resumo 
 
Este estudo de caso aborda a estruturação e evolução do setor de compras de uma empresa com 

foco no comércio de alimentos, sendo a evolução do setor de compras parte essencial para a 
lucratividade da empresa. Para isso, o estudo pautou-se de revisão bibliográfica para compreensão 
dos conceitos básicos da administração de materiais, tendo como objeto de estudo uma empresa 
de Campo Grande ? MS, que atua no mercado com segmento varejo, cash e carry ( Atacado + 
Varejo ), e atacado distribuidor . A função de compra aliada à adiministração de estoque, sistema 
de informação, e parceria com fornecedores, ocasiona maior lucratividade e competitividade para a 
empresa, e com isso garante maior qualidade dos produtos e melhores preços e para seus clientes. 
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Logística reversa de pneus usados e inservíveis 
Vinícius Dall?aqua, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Este artigo aborda a gestão da logística reversa dos pneus e seus impactos ao meio ambiente. A 

metodologia aplicada foi baseada em pesquisas bibliográficas realizadas por levantamentos em 
artigos científicos, estudos de caso e visita a campo na empresa Ecopneu ? Reciclagem de Pneus 
LTDA. O ciclo produtivo desta cadeira vem através de um pós-consumo, foram criadas leis 
governamentais que obrigam empresas fabricantes, importadoras e revendedoras a se adequar as 
legislações pertinentes. O objetivo dessa pesquisa foi de comprovar a importância da logística 
reversa em pneus inservíveis, em sua integra, ao se transformar um simples produto que iria parar 
em locais inadequados em soluções. Os resultados mostram que com o uso dos pneus inservíveis 
transformados em matéria para a utilização em construção de casas, na substituição de brita por 
chip de borracha, calçadas, como tapetes de automóveis entre outras matérias extraídas dos pneus 
inservíveis, fazendo com que as obras se tornem mais econômica, e colaborem com a preservação 
do meio ambiente. 
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Logística reversa: conciliando o desenvolvimento econômico com a 

sustentabilidade 
Paulo Sérgio da Silva Narimatsu, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
As questões ambientais tomaram grande vulto de importância para o mundo, principalmente no que 
diz respeito a desenvolvimento, pois até poucos dias acreditava-se que desenvolvimento era 
impossível sem a exploração dos recursos naturais. Grande parcela do desgaste ambiental causado 
até o momento é atribuído ao desenvolvimento, e principalmente em sua forma de execução, em 
que havia grande volume de exploração e pouca eficiência aplicada às formas produtivas, gerando 
assim o desperdício. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a contribuição da Logística 
Reversa dentro dos aspectos de desenvolvimento econômico e da sustentabilidade, através de 
pesquisas bibliográficas, e fazendo essa analise, verifica-se que hoje se busca maneiras de conciliar 
o desenvolvimento com manutenção do meio ambiente e uma das ferramentas encontrada é a 
Logística Reversa, que além de ajudar com redução na extração nos recursos naturais, destina os 

resíduos e produtos descartados para serem reaproveitadas como novas fontes de matéria prima. 
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Resumo 
 
A significativa quantidade de resíduos gerados pelo setor da construção civil é hoje um grande 

problema a ser enfrentado pelas empresas construtoras e pelo poder Público. A construção civil 
sempre existiu para atender as necessidades básicas e imediatas do homem sem preocupação com 
a técnica aprimorada em um primeiro momento. Sendo reconhecida como uma das mais 
importantes atividades para o desenvolvimento econômico e social, e, por outro lado, comporta-se, 
ainda, como grande geradora de impactos ambientais gerando resíduos. Mas para que haja redução 
desses impactos é necessário buscar alternativas de aperfeiçoamento que gerencie esses resíduos 
dentro da construção civil. O artigo tem como objetivo buscar soluções de separação e destinação 
correta dos resíduos devendo combinar compromisso ambiental e viabilidade econômica, garantindo 
a sustentabilidade e as condições para a reprodução da metodologia pelos construtores. Devendo 
ser a tarefa de todos analisarem a quantidade de resíduos gerados pelo setor da construção civil e 
com mudanças de atitudes, visando à sustentabilidade com uso de recursos naturais que 
possibilitam a redução dessa problemática. 
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Logística reversa: fonte de vantagem competitiva e estratégica 
Cíntia Cristina Chaves, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
A logística reversa nos últimos anos tem adquirido maior importância, nacional quanto 

internacionalmente. Através de seu crescente potencial, o artigo busca apresentar uma visão geral 
sobre a logística reversa, conceituando, aplicando ganho à empresa. O objetivo da logística reversa 
é identificar oportunidades de reduzir custos e sensibilidade ecológica para com o meio ambiente. 
O método utilizado foi através de pesquisa bibliográfica, livros, artigos científicos, possibilitando um 
olhar geral de como as empresas gerenciam a tarefa da logística reversa para obtenção de redução 
de custos e integração da logística reversa no conceito e operacionalização da logística aplicada ao 
foco de redução. No decorrer do artigo é possível observar que a logística reversa é uma tecnologia 
que atua em diversas áreas, contribuindo com as estratégicas das empresas, dando mais 
competitividade às empresas e criando mais comprometimento ambiental com os clientes. 
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O descarte do lixo e sua utilização como fonte de renda para famílias dos 

município de Maracaju-MS 
Valdinéia de Oliveira Silva, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Atualmente o ser humano afasta-se da natureza, e age de forma irresponsável causando grandes 
desequilíbrios na natureza. Pela gravidade da situação ambiental em todo o mundo tornou-se 
necessária a implantação da Educação Ambiental para as novas gerações. A correta destinação do 
lixo influência não só o desenvolvimento sustentável do planeta e serve também, como fonte de 
renda a milhares de famílias. Objetivo do trabalho é diagnosticar o processo da coleta seletiva do 
lixo doméstico no município de Maracaju-MS e verificar seu tratamento, além de analisar a 
conscientização da população local e o problema mundial do lixo que afeta não só o meio ambiente 
como também a própria população. Os catadores associados são muito dependentes de pessoas 
externas, possuem sérias dificuldades na área administrativa e não conseguem desenvolver projetos 
para alavancar a produtividade da associação, por falta de capital intelectual interno e desinteresse 

por parte dos departamentos competentes da Prefeitura Municipal. 
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Manuseio e acondicionamento dos resíduos, no ambiente hospitalar e seu 

tratamento 
Flávio Henrique Gomes de Lima, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Este artigo revela como esta caracterizada os resíduos hospitalares, a composição, sua classificação, 
destinação correta, o tratamento, que consiste na descontaminação dos resíduos, através de meios 
químicos ou físicos que devem ser feitos em locais seguros e o acondicionamento correto dos 
materiais hospitalares que podem produzir cortes, perfurações ou contaminações, que devem ser 
manejados e acondicionados por pessoal treinado e qualificados, utilizando os EPI?s adequados e 
os problemas que podem causar. A principal intenção é minimizar a produção de resíduos e definir 
um encaminhamento correto e seguro para locais onde será a finalização destes resíduos. Aqui no 
Brasil, é gerada cerca de 240 toneladas de lixo por dia, e 1% a 3% dessa quantidade é produzida 
nos estabelecimentos de saúde. Todos os agentes geradores de resíduos da área de saúde deverão 
se adequar às regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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Métodos e estratégias de ensino-aprendizagem 
Roseani Victório, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
O ensino superior no Brasil tem passado por grandes mudanças, quanto as disciplinas a serem 

acrescidas frente a nova realidade e quanto a necessidade de adaptar-se as exigências do Ministério 
da Educação. Assim o projeto tem por objetivo a exposição de novos métodos de aprimoramento 
do ensino, essas novas ferramentas além de permitir uma aula mais dinâmica, possibilitam o aluno 
a buscar o conhecimento. A pesquisa bibliográfica reforça esta ideia de tornar o aluno um 
pesquisador. Nesse sentido, a utilização de estudo de caso, seminário, trabalhos em grupo, debate 
e de recursos audiovisuais, servem de técnicas motivacionais que estimulam a busca do 
aprendizado. Esse estudo propõe aos professores a pensarem em mudar de atitude frente a nova 
realidade. 
 
Palavras-chave 
 
Ensino Superior; Aprimoramento; Conhecimento; Pesquisador; Professor. 

 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Logística reversa: a sustentabilidade como instrumento de competitividade 
Márcia Toshiko Mori Caldas, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Enquanto a logística tradicional é tratada como o movimento dos materiais do ponto de origem ao 

ponto de consumo, a Logística Reversa é entendida como um caminho inverso. É o processo de 
planejamento, de implementação e controle do fluxo de todo material, serviços e informações do 
ponto de consumo até o retorno ao ponto de origem para sua destinação final adequada. Tem 
relevância financeira significativa para as empresas uma vez que reduz custos com o 
reaproveitamento e a reciclagem de materiais que seriam descartados. Atende as exigências 
normativas nesse sentido. Satisfaz consumidores que possuem a consciência ambiental. Evita 
impactos ambientais na medida em que reduz a produção de resíduos e promove a sustentabilidade. 
A implantação da Logística Reversa leva a empresa a atuar com responsabilidade social, pois gera 
renda também para as pessoas menos favorecidas financeiramente através de oportunidades de 
trabalho. As empresas se tornam mais competitivas com o valor agregado que seus produtos e 
serviços possuem através da Logística Reversa. 
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O modal de transporte dutoviário na distribuição de gás natural no Estado de 

Mato Grosso do Sul 
Willian Araujo Barbosa, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
O gás natural tem aumentado sua participação na matriz energética brasileira e vem se consolidando 
como uma energia limpa e competitiva no mercado. Este trabalho se propôs a responder à questão: 
como o modal dutoviário vem sendo utilizado na distribuição de gás natural no Estado do Mato 
Grosso do Sul? O objetivo geral é mostrar ao público como é realizada a distribuição de gás natural 
e as vantagens e benefícios no Estado do Mato Grosso do Sul utilizando o modal dutoviário. Entre 
as principais conclusões tem-se que, do ponto de vista ambiental, o gás natural é a melhor 
alternativa aos combustíveis fósseis utilizados pelas indústrias locais e serve como atrativo para a 
implantação de novas unidades fabris no Estado; é fundamental o investimento na ampliação, 
modernização e na confiabilidade operacional da rede de distribuição regional para atender às 
necessidades dos consumidores. 
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Efeitos do plantio de floresta de eucalipto 
Rodrigo dos Santos Soares, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
A atividade florestal tem crescido no mundo inteiro. Prova disso é o crescente comércio de produtos 

florestais entre os diversos países. O aumento no consumo de produtos florestais tem como 
consequência a necessidade de se introduzir programas de reflorestamento. O reflorestamento além 
de atender a demanda madeireira possui também a finalidade de preservação da floresta nativa 
como base nesta perspectiva o plantio de eucalipto veio para atender tal demanda por possuir 
crescimento rápido, uma grande variedade adaptáveis aos diversos tipos de clima e solos e atendem 
diversas áreas da indústria madeireira. Porém ainda há muitas dúvidas sobre seus efeitos sobre o 
solo, água, ar e biodiversidade. Com base nesta discussão este trás uma revisão com base em 
trabalhos científicos sobre tais indagações, mostrando os efeitos negativos e positivos que tal plantio 
pode proporcionar ao solo, a água, a biodiversidade e ao ar. 
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Compostagem de resíduo ruminal bovino 
Rone Souza Bruno, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
A indústria frigorífica gera vários tipos de resíduos, com destaque para o resíduo ruminal bovino 

(RRB), basicamente composto de alimentos parcialmente digeridos, oriundos do aparelho digestivo 
dos animais e que apresenta potencial para ser utilizado como condicionador de solos e fonte de 
nutrientes para plantas. O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade do processo de 
compostagem como alternativa para o tratamento do resíduo ruminal bovino (RRB) e a sua utilização 
na agricultura. Para alcançar esse objetivo, foi realizado pesquisa bibliográfica, onde verificou-se 
que o tratamento em processo de compostagem consiste em dispor o RRB sobre lona, formando 
leiras com altura entre 1,50 e 1,80 metros, com canais para escoamento e retenção dos efluentes 
liberados do processo de compostagem. Para monitoramento e controle dos níveis máximos e 
mínimos aceitáveis do pH, temperatura, umidade e outros fatores condicionadores do processo de 
compostagem, são realizadas coletas na borda e interior das leiras e realizado o seu revolvimento 
a cada 05 dias até o terceiro revolvimento e cada 10 dias do quarto ao oitavo resolvimento, onde 
se conclui a compostagem. Os estudos sugerem que para maior eficiência do composto orgânico, 

recomenda-se sua utilização imediatamente após o término da compostagem, onde o mesmo deve 
ser incorporado-o ao solo 30 dias antes do plantio, com doses que variam de 10 a 100 ton/ha, de 
acordo com a recomendação agronômica. 
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A importância da educação ambiental na escola 
Regina Aparecida Briltes, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Este trabalho destaca a importância da Educação Ambiental no ensino escolar. Diante dos problemas 

ambientais que revertem em perda de qualidade de vida, a Educação Ambiental é de suma 
importância na construção de valores e contribuição para promover reflexões voltadas às questões 
ambientais, e a escola, dentro da educação ambiental é o meio para desenvolver as atitudes 
necessárias, como respeitar, proteger e melhorar o meio ambiente. A formação continuada com a 
implementação de métodos simplificados, além de estimular o interesse discente, possibilita obter 
conhecimento sobre o assunto abordado e desenvolve a consciência ambiental. Assim, a pesquisa 
foi bibliográfica e a abordagem informativa, enfatizando a necessidade que esse ensino seja 
permanente e eficaz. Em síntese, verificou a efetividade na escola, coletando informações junto ao 
Órgão responsável pelo ensino Municipal em Campo Grande-MS. 
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Em que consiste o ensino exemplar? 
Jefferson José Martins Souza, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
O projeto tem por objetivo apresentar novos métodos para aprimorar o ensino e aumentar o 

aprendizado do aluno. Discute também a importância do professor ter um bom relacionamento com 
seus alunos, o que acarreta, uma melhor compreensão, incutindo maior interesse, provocando um 
aprendizado além do necessário. Sendo de suma importância para apresentar pontos de melhoria, 
servindo de cartilha de pesquisa profissional. A pesquisa bibliográfica revelou métodos de ensino, 
tais como, aula expositiva, estudo dirigido, centros de interesse, jogos, dramatização, estudo de 
casos que se aplicados em conjunto tornam o aprendizado mais dinâmico e estimulante. Nesse 
sentido, a utilização dessas ferramentas, tornam-se essenciais para incentivar alunos e professores. 
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Habilidades e atitudes dos gestores de pessoas:uma perspectiva de gestão em 

instituições financeiras públicas 
Geraldo Webber dos Santos, Rosicler Rossi 

 
Resumo 
 
Este artigo trata sobre as habilidades e atitudes necessárias para gestores de pessoas com foco na 
humanização e qualidade de vida no trabalho, especificamente para o âmbito das instituições 
financeiras públicas. Nestas instituições, a descrição dos cargos é bastante singular se comparada 
com outras organizações. Portanto, faz-se necessário traçar um perfil de profissional capaz de gerir 
pessoas, com novas competências além de suas habilidades para negócios e finanças. Este estudo 
visa discutir habilidades e atitudes de gestores para promover a motivação e a valorização de 
funcionários bem como foco nos resultados, garantindo o desenvolvimento profissional das pessoas 
como forma de também agregar valor à instituição. Este trabalho de pesquisa está embasado em 
autores que tratam de comportamento organizacional, estilos de liderança e o perfil profissional dos 
gestores, com habilidades identificadas como necessárias para atender ao ambiente corporativo em 

transformação. 
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Avaliação metodológica de dados obtidos por sensores remotos no estudo de 

processos erosivos microbacias urbanizadas de Campo Grande-MS 
Jovelino Alves de Souza, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
Este trabalho é um estudo de caso atualizado (2011), acerca de processos erosivos, realizado no 
perímetro urbano de Campo Grande, MS. Nele foram realizados: identificação de processos erosivos 
a partir de trabalhos de campo durante o segundo semestre de 2011 e elaboração de inventário 
fotográfico; identificação de regiões pouco propensas a processos erosivos, com auxílio da Carta 
Geotécnica de Campo Grande ? MS e elaboração de inventário fotográfico; processamento de 
imagens do sensor remotamente situado TM/Landsat-5 e do SRTM (Shuttle Radar Topography 
Mission) referentes à área de estudo; e análise que estes produtos exibem em regiões com 
ocorrência ou não de processos erosivos. Desta análise, que permitiu a extração de determinados 
comportamentos, foi possível elaborar, através de metodologia simples, um mapa preditor de áreas 
mais sujeitas à ocorrência de erosão nas microbacias hidrográficas urbanizadas. A avaliação de 

concordância, resultante do cruzamento de informações obtidas nas imagens de satélite com os 
dados de campo, apontou uma exatidão total superior a 65%, com índice Kappa de 0,278, indicando 
um desempenho razoável para os fins pretendidos (identificação de processos erosivos). 
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O deficiente visual e o processo ensino - aprendizagem por meio da tecnologia 

assistida 
Rafael Duarte Chimenes Junior, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal Piva Amaral 

 
Resumo 
 
O objetivo principal é conhecer a tecnologia assistiva como facilitadora do processo ensino 
aprendizagem do deficiente visual. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, baseada em livros e 
artigos. O objetivo da inclusão escolar é transformar as escolas, criando espaços de formação e de 
ensino de qualidade para todos os alunos. Toda inovação implica em mudançasde conceitos e posi-
ções que fogem às regras tradicionais e com a inclusão, não poderia ser diferente. A Tecnologia 
Assistivasurge para facilitar a vida da pessoa portadora de deficiência, desde os espaços ambientais 
até os recursos pedagógicos utilizados, assim como a comunicação que possibilita ao portador de 
necessidades especiais interagir com o meio, a locomoção, e todos os equipamentos que é possível 
usarem. O desenvolvimento da tecnologia vem facilitar o processo de inclusão, pois existem 
softwares, máquinas e vários instrumentos adaptados para que o aluno portador de necessidades 

especiais sinta-se parte do processo educativo. 
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Logística como estratégia-comunicação aberta: para consolidar o programa de 

logística integrada 
Ivan Carlos de Oliveira, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
Na logística integrada, para o alinhamento das estratégias, com base na percepção de valor do 
cliente, faz-se necessário, a integração de toda a cadeia de suprimentos. Esta atitude só se torna 
viável se a governança da cadeia de abastecimento se mostrar forte o suficiente para alinhar as 
percepções de todos na empresa para o mesmo objetivo. É, portanto, visível que o problema do 
efeito chicote não seja sanado apenas com uma única ação. O desenvolvimento de competências 
por todos os elos da cadeia de suprimentos é que irá desencadear o sucesso sinérgico. Diante do 
exposto este artigo tem por objetivo identificar se o trabalho em grupo permite a redução ou 
eliminação do efeito chicote na cadeia de suprimentos da Empresa ?Alfa?. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa qualitativa e observação participante. O desenvolvimento do estudo mostrou a 
importância do compartilhamento de dados na cadeia de suprimentos, como estratégia de reduzir o 

efeito chicote. Desse modo, é necessário que todos estejam comprometidos em compartilhar 
informações, dispostos a gerenciar e serem gerenciados, no conceito de gestão da cadeia de 
suprimentos. 
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A influência do estilo de liderança na motivação da equipe 
Suelem Lanna Lopes, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Em um mundo globalizado onde tudo se renova constantemente, as pessoas têm cada vez mais 

consciência de seus próprios direitos: ordenar à equipe a fazer algo não é a forma mais eficaz de se 
alcançar um objetivo em comum. Partindo deste princípio, foram analisadas as formas mais eficazes 
de influenciar ou induzir a equipe de uma determinada Mantenedora de Ensino Superior a um 
propósito ou objetivo comum, visto que o líder normalmente fornece o impulso necessário para 
construir e motivar a equipe, além de ajudar a estabelecer e então transformar um conjunto de 
indivíduos em uma rede de negócio totalmente funcional. 
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Logística internacional 
José Claudio Mina, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Este presente artigo tem o objetivo de trazer informações sobre a logística internacional de maneira 

simples e objetiva. Através de consultas feitas através de materiais bibliográficos onde foi possível 
encontrar alguns entraves na logística internacional que é a maquina que movimenta o comercio 
internacional. A economia global tem forçado as empresas a projetarem produtos para um mercado 
global quebrando paradigmas, buscando o conhecimento e a interação com outras culturas gerando 
estratégias para ganhar novos espaços em outras economias. O comercio internacional é 
indispensável, pois é obvio que nenhum país possui todos os recursos necessários para seu 
desenvolvimento e sustento, mas ainda existem varias barreiras a ser quebradas para poder 
alcançar o sucesso em outros mercado. 
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A educação a distância como meio de se promover a educação corporativa nas 

organizações 
Bernardo de Filippis, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
A evolução crescente da tecnologia da informação e da capacidade de processamento digital tem 
proporcionado uma incrível quantidade de informações. Estamos ainda aprendendo a lidar com 
esses veículos de informação. A cada dia surgem novas formas de comunicação: livros digitais, 
Jornais on-line, portais, blogs, entre muitos outros. Com a constante evolução da demanda 
organizacional, as estratégias de aprendizagem também precisam evoluir para incorporar tudo o 
que a tecnologia tem a nos oferecer. Nesse contexto, a Educação a Distância (EaD) torna-se uma 
opção atraente para facilitar e promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal e corporativo. 
Hoje, a EaD está estabelecida como linha estratégica de atuação pedagógica e, com isso, as 
organizações e os responsáveis pela aprendizagem organizacional têm buscado esta modalidade de 
ensino do seu quadro de funcionários. A EaD permite que os valores, a direção estratégica e os 

requisitos comuns sejam transmitidos e reforçados rapidamente. Nesse contexto, há alguns anos, 
a EaD é uma ferramenta fundamental para as organizações se manterem atualizadas e ampliarem 
os recursos informacionais que disponibilizam aos seus funcionários. 
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TICs na EAD e o uso da Internet 
Maria Lúcia Soares Dias, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
Este artigo aborda a utilização das novas tecnologias na EAD, em especial a internet, como meio 

para dinamizar o ensino-aprendizagem nas instituições de ensino através de novas ferramentas 
disponíveis para a superação do tempo e do espaço desenvolvendo um processo educacional capaz 
de otimizar e ultrapassar os limites físicos que sempre fizeram parte desse processo, com uma 
qualidade em seu desenvolvimento e aplicabilidade. As novas tecnologias trouxeram uma nova 
perspectiva para a Educação em termos de desenvolvimento e acesso, o que flexibilizou o ensino e 
permite que a grande massa da sociedade participe ativamente de todo o processo educacionaL. 
 
Palavras-chave 
 
Tecnologia; Educação à Distância; Internet. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Gestão de relacionamento no pós venda como ferramenta de retenção e 

fidelização do cliente 
Arlei do Nascimento Teixeira Filho, José Francisco dos Reis Neto 

 
Resumo 
 
A gestão eficiente de relacionamento com clientes no Pós Venda é de fundamental importância em 
um mercado competitivo, independentemente de porte do negócio, considerando que o bom 
atendimento nesta instância irá gerar a fidelização do cliente e garantir seu retorno à empresa. Se 
considerarmos os tradicionais modelos de gestão empresarial, que focam exclusivamente 
produtividade, o CRM ? Customer Relationship Management deve ser encarado como uma quebra 
de paradigmas, uma mudança radical de cultura que envolve todo o efetivo da empresa. Através 
deste modelo de gestão a empresa pesquisada teve como estabelecer e acompanhar as metas, 
personalizar os processos internos, garantir que toda a atividade da empresa fosse voltada a 
maximizar o grau de satisfação de seus clientes, melhorando assim a relação custo/benefício de 
seus produtos e serviços. Através dos resultados obtidos nas revisões, recall, retenção e 

principalmente no índice geral de satisfação de seus clientes reafirma que o CRM é uma forte 
ferramenta de apoio e suporte ao empresário, que beneficia de forma macro todos os departamentos 
da empresa, pois além de medir diversos índices de resultados e satisfação, permite ao empresário 
rever e corrigir seus processos, visando manter sua empresa na preferência total de seus 
consumidores. 
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Margem de comercialização na cadeia produtiva da carne bovina no Estado de 

Mato Grosso do Sul 
Wesley Osvaldo Pradella Rodrigues, José Francisco dos Reis Neto 

 
Resumo 
 
A cadeia produtiva da carne bovina possui uma posição de evidência no cenário econômico do estado 
de Mato Grosso do Sul, configurando-se como um dos principais itens da pauta de comercialização 
estadual. Entretanto, as relações comerciais na cadeia produtiva geralmente são regidas por tensões 
e desconfianças, decorrentes da falta de transparência na composição do preço e, na dificuldade de 
comparação dos preços entre a arroba do boi gordo e o corte de carne pago pelo consumidor final. 
Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos preços e a margem de comercialização 
entre os principais elos da cadeia produtiva da carne bovina (preço produtor, preço atacado e preço 
varejo) no estado de Mato Grosso do Sul. A maior parte da renda monetária da cadeia produtiva 
permanece com as empresas varejistas, tendo uma margem total de comercialização média de 
39,7% no preço da carne bovina paga pelo consumidor final. 
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Análise do índice de concentração do setor automobilístico no Brasil de 1990 a 

2011 
Paulo Maciel de Lima Junior, José Francisco dos Reis Neto 

 
Resumo 
 
O setor automobilístico brasileiro no inicio da década de 90, era atrasado tecnologicamente e 
apresentava baixa produtividade. A produção de automóveis estava concentrada nas mãos da 
Volkswagen, General Motors, Fiat e Ford. Com a abertura comercial, houve um aumento da 
produtividade e redução da concentração do setor a partir da entrada de novas empresas no 
mercado. Portanto, o problema do trabalho é saber se após a abertura comercial, houve mudanças 
significativas na concentração do setor produtor de automóveis de 1990 a 2011. Assim, o objetivo 
geral do trabalho é analisar os índices de concentração do setor. Foram realizados cálculos das 
parcelas de mercado das empresas, bem como o calculo da Razão de Concentração CR(4) e do 
Hirschiman-Herfindahl (HH). Os resultados mostraram que, embora os indicadores apresentassem 
uma tendência de redução gradativa ao longo do período analisado, o setor sempre se caracterizou 

como uma estrutura de mercado de oligopólio. 
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Gestão de projetos mediante análise do fluxo de valor em áreas indiretas 
Aruan Roevere Horta, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
O presente artigo pauta-se na avaliação das melhores práticas, para a efetivação de projetos de 

melhoria contínua, sob o prisma do mapeamento do fluxo de valor, em áreas indiretas. A priori, 
adotase tanto a pesquisa bibliográfica aprofundada, quanto a aplicação prática dos modelos de 
análise do fluxo agregador de valor, no setor administrativo de autopeças multinacionais, a fim de 
estabelecer o modus operandis e a relevância da implementação de projetos de melhoria contínua, 
no ambiente sistêmico. Em um segundo momento, observa-se mediante a compilação qualitativa e 
quantitativa dos dados, a redução de 30% nas taxas de retrabalho corporativas a eliminação de 
10% das atividades operacionais, não agregadoras de valor, em função de projetos de melhoria 
consolidados 
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A conquista do pedido perfeito por meio do planejamento estratégico na gestão 

logística 
Maria Eduard Zilletti Alves, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Um problema grave atinge atualmente o gerenciamento da cadeia logística, em algumas empresas 
verificou-se a falta do planejamento estratégico que possa contribuir para a integração da operação 
logística com foco nos resultados e retornos. A ausência de sincro-nia neste fluxo, que começa na 
alta gerência e termina na entrega do produto ao cliente final, corrobora para uma série de custos 
que poderiam ser perfeitamente evitados se houvesse, por exemplo, um processo prévio de 
agendamento com cliente. Focadas apenas em receber as divisas pelas vendas dos produtos, as 
empresas deixaram para segundo plano a importância estratégica da logística para alcançar o 
sucesso nos seus negócios, por isso, o presente artigo resume importantes considerações sobre o 
tema como uma base para os questionamentos e esforços (bem vindos) que visam realizar um 
pedido perfeito. 
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Gerenciamento de resíduos sólidos nos serviços de saúde na cidade de Pelotas-

RS 
Gilcilaine da Silva Lacerda, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho aborda o processo de separação, se-gregação e armazenamento dos ? RSS ( 
Resíduos de Serviços de Saúde). busca-se através da literatura disponível encontrada em artigos 
científicos, livros e revistas especializadas no assunto, foram avaliados alguns dos procedimentos 
realizados com estes resíduos. E também sua forma de coleta, segregação e armazenamento, bem 
como as exigências legais e jurídicas de acordo com as leis e normas vigentes em nível municipal, 
estadual e nacional, com referência aos cuidados com o meio ambiente, com os gestores e com os 
colaboradores. E a utilização de equipamentos de proteção individual e coletivo, tais como exames 
médicos periódicos. Esta avaliação mostra a importância dos órgãos de serviços de saúde, os quais 
são motivo de preocupação para os gestores, pois na maioria dos hospitais o gerenciamento de 
resíduos sólidos e lixo hospitalar é executado de maneira inadequada, trazendo riscos para a saúde 

dos envolvidos nas Instituições. 
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Marketing esportivo: estratégias utilizadas na promoção do Grêmio Esportivo 

Brasil 
Leonel Konrath Camacho, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
O marketing esportivo vem crescendo ao longo dos anos e tem como objetivo promover o esporte, 
bem como as marcas e instituições que dele fazem uso. Atualmente, essa tendência migrou também 
para a gestão no futebol, onde os clubes de futebol que aderiram a esta prática conseguiram 
excelentes resultados, não só dentro do campo, mas em sua administração como um todo. A 
proposta para a elaboração deste Artigo enfoca em evidenciar as estratégias de marketing utilizadas 
na promoção do Grêmio Esportivo Brasil. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e uma 
pesquisa qualitativa através de entrevista com um gestor do Clube na área de marketing. Foi, 
também, levada em consideração a pro-fissionalização do Clube e suas estratégias, no que diz 
respeito à elaboração do seu plano de marketing. A partir dos dados coletados, portanto, identificou-
se tanto o grau de utilização do Clube quanto suas expectativas relacionadas à prática do marketing 

esportivo. 
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Logística de distribuição: a sua importância para o Jornal Diário Popular 
Karlene da Luz Fernandes, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
O estudo tem por objetivo analisar os fatores da logística de distribuição do Jornal Diário Popular, 

para que este alcance um bom nível de serviço logístico. Sendo esta uma ferramenta que busca 
agilizar os processos necessários para o bom funcionamento dos setores, onde foram analisados os 
estudos de conceitos relativos ao gerenciamento da cadeia logística, especificamente, a logística de 
distribuição. Buscando identificar os elementos principais da logística de distribuição e todas as 
atividades relacionadas com a transferência do produto aos clientes. Atualmente, as empresas 
precisam manter o domínio e o constante aperfeiçoamento de suas atividades logísticas, na busca 
de um diferencial frente a seus concorrentes. Neste sentido, este trabalho propõe a empresa em 
estudo, o conhecimento destes processos, permitindo descobrir oportunidades para reduzir custos 
e tempo na distribuição de seu produto, pois todos estes fatores agregados e organizados 
contribuem para uma maior vantagem competitiva e um melhor posicionamento de mercado. 
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Aplicação de plano de cargos e salários nas organizações: ferramenta para 

motivar e reter talentos 
Ana Cristina de M. N. de Camargo, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Plano de Cargos e Salários, definido como gerenciamento eficaz das políticas de remuneração, 
estrutura e perfis de cargos e planejamento de pessoal nas organizações, é a conscientização da 
gestão organizacional a respeito da capacidade e desempenho dos colaboradores para que possam 
dar o melhor de sua produtividade e motivação, conduzindo a organização a atingir metas e 
objetivos. Visa desenvolver uma prática de administração salarial que remunere os colaboradores 
considerando desempenho e resultados produzidos através do trabalho realizado, consiste em 
ajustar as necessidades estruturais das organizações e as expectativas dos colaboradores, 
abrangendo, as etapas de elaboração, procedimento, vantagens e desvantagens. Este artigo tem 
como objetivo principal apontar as principais razões para se aplicar uma política de cargos e salários, 
suas etapas, e poderá ser usado como manual para implantação da política de planos de cargos e 

salários. Esta política pode e deve ser usada como ferramenta para motivação e retenção de 
talentos. 
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Cultura organizacional e identificação de seus elementos: um estudo de caso em 

uma empresa de pequeno porte 
Maurício Botelho Zilio, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
Este Trabalho tem por objetivo identificar a Cultura Organizacional e também sugestões de 
fortalecimento desta cultura. A Cultura Organizacional está presente impreterivelmente em qualquer 
empresa, mas muitas vezes não é conhecida e discutida abertamente entre as pessoas que dela 
fazem parte, fato este que impede o aproveitamento de oportunidades para o desenvolvimento de 
vantagens competitivas no ambiente externo à organização. Os principais resultados alcançados 
foram a identificação através do método científico de inconsistências culturais que atrapalham o 
entendimento geral sobre os objetivos e políticas internas da empresa e a assunção unânime por 
parte dos participantes dos questionamentos, da existência de colaboração entre os membros da 
empresa, este último fator torna extremamente promissor o objetivo final deste trabalho que é o 
aprimoramento da Cultura Organizacional desta organização. 
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A importância da inteligencia emocional na gestão de pessoas 
Juliana Cavallari Borges, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
O presente artigo visa fazer uma revisão bibliográfica sobre a inteligência emocional e discorre sobre 

a importância da mesma para a área de Gestão de Pessoas. Entre os tópicos discutidos estão o 
conceito de inteligência emocional, liderança, conflitos e motivação, de acordo com a opinião de 
diversos autores. O objetivo deste artigo é mostrar que, nos dias de hoje, o mercado de trabalho 
busca por pessoas inteligentes emocionalmente, que saibam lidar com as emoções, próprias e 
alheias, e que sejam capazes de trabalhar com mais facilidade em um ambiente com constantes 
conflitos, desafios, mudanças e pressões, obtendo assim maior sucesso profissional e pessoal. 
Através das discussões, ficou clara a importância que a inteligência emocional e o modo como as 
pessoas lidam com as emoções, próprias e alheias, exercem sobre a liderança e o processo de 
motivação. 
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A descrença da pesquisa de clima organizacional: um estudo de caso 
Michele Rodrigues Garcia, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Nos dias atuais a questão da valorização do capital humano tem feito com que as organizações 

adquiram meios de reter seus talentos, de forma que se sintam acolhidos e motivados a desenvolver 
suas atividades dentro da organização. A pesquisa de clima é uma ferramenta de indicador que 
possibilita a identificação de acertos e possíveis falhas, de maneira que sendo corrigidas as falhas e 
colocado em prática os objetivos certamente proporcionará um ambiente com mais qualidade de 
vida aos trabalhadores. Este presente estudo tem por objetivo compreender porque a pesquisa de 
clima na maioria das organizações não costuma atingir o resultado esperado e identificar fatores 
que causam a descrença da aplicação dessa ferramenta. Foi realizada uma pesquisa de campo com 
35 colaboradores um ano após a pesquisa de clima para verificar se houveram mudanças 
significativas quanto às problemáticas apontadas. 
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A avaliação de desempenho: um estudo de caso no serviço publico 
Sueli Aparecida Machi Calixto, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo foi de analisar a avaliação de desempenho dos servidores municipais da 

Prefeitura de Piracicaba. Trata-se de um estudo de caso que buscou investigar como é feita 
atualmente e como pode ser melhorado esse sistema. A metodologia utilizada foi composta de 
revisão e levantamento bibliográfico; elaboração do projeto; coleta de dados a partir de fontes 
bibliográficas, documentais e de pesquisa de campo; análise de conteúdo do material coletado; 
tratamento dos dados (qualitativos); redação final e conclusões. Para que esse processo seja um 
sucesso, há a necessidade da existência de condições administrativas e técnicas, além do apoio 
político, estabilidade, continuidade administrativa e ações legalmente fundamentadas; necessita, 
também, de estruturas organizacionais capazes de formular e coordenar a execução de atividades 
e programas, que possuam capacidade de suplantar os obstáculos da burocracia tradicional, bem 
como assegurar uma integração de esforços para melhorar o padrão de vida da coletividade; e, 
principalmente, requer pessoal capacitado e programas de treinamento e aperfeiçoamento, para 
que esses possam ser avaliados pelos seus méritos e não por injunções políticas. 
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Treinamento e desenvolvimento organizacional e suas melhorias no 

desempenho 
Camila Fabiano Rangel, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como principal objetivo, mostrar a importância de treinar para melhorar o 
desempenho organizacional. Seguindo assim, os objetivos mais específicos como: Levantar 
benefícios do treinamento para a organização e colaboradores; Mostrar o treinamento como 
processo educacional na empresa; Mostrar os impactos dos treinamentos de longo ou curto prazo. 
Neste momento vivenciamos a entrada de um grande número de empresas e de produtos em nosso 
território, com a vinda gritante da tecnologia, que cada vez aproxima mais as empresas, pessoas e 
mercados, sentimos o significado da palavra competição, e descobre-se que as pessoas que fazem 
a diferença. Não basta mais oferecer boa remuneração para manter os melhores em casa, faz-se 
necessário dar condições de desenvolvimento e crescimento por meio de desafios e de ganho de 
competências. Este é um dos segredos de uma excelente gestão de pessoas. Tendo como estrutura 

a pesquisa qualitativa, descritiva exploratória de forma bibliográfica. 
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A Internet das coisas e a sua contribuição para educação a distância 
Paulo César Barreto da Silva, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar os conceitos da Internet das coisas e uma análise 

dos impactos de sua adoção na EaD (Educação a Distância). Através de análise bibliográfica 
apresentar aspectos históricos do crescimento da tecnologia na educação e da inovação proposta 
com a utilização da Internet das Coisas. Utilizando conceitos e tecnologias de comunicação, 
demonstrar exemplos de adoção da internet das coisas e sua cooperação à EaD. Propor uma reflexão 
sobre a adoção de novas tecnologias no ambiente educacional, em conjunto com o novo conceito 
de interconexão entre equipamentos proposto pelas redes de sensores e Internet das Coisas. 
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Análise funcional do comportamento humano e sua contribuição para o trabalho 

psicopedagógico 
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Resumo 
 
Tendo como referencial teórico a Análise do Comportamento Humano enquanto forma de se estudar 
os problemas de aprendizagem, o estudo em questão buscou, através de uma pesquisa teórica, 
esclarecer questões relacionadas a esta forma de trabalho, bem como apontar possibilidades de 
organização de uma prática psicopedagógica em ?parceria? com esta. As reflexões presentes neste 
contexto são importantes, tanto para a prática institucional de profissionais da área, bem como 
início de uma nova chance de constituição de campos de estudo e pesquisa. Este estudo foi 
viabilizado durante a formação em psicopedagogia e está baseada em uma pesquisa com teóricos 
que estudam em específico o comportamento humano. Esse estudo possibilitou um melhor 
entendimento desse processo além da ampliação dos conhecimentos sobre as práticas. Sendo assim, 
a partir deste estudo, coloca-se a refletir sobre as dificuldades e progressos que permeiam o 

comportamento humano. Caminhando para final o deste estudo, conclui-se à importância de se 
compreender o processo funcional do comportamento e suas contribuições aos processos 
educacionais. 
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A canção Faroeste Caboclo como um roteiro de cinema já pronto: uma análise 

através das teorias de Syd Field 
Cristian Boragan Gugliano, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
O presente artigo interpreta a correspondência entre a canção Faroeste Caboclo, da banda Legião 
Urbana, e os Pontos de Virada, teoria do roteirista e escritor Syd Field. Através da análise e aplicação 
da teoria na canção, demonstrar-se-á que Faroeste Caboclo, ainda como produto musical, possui 
em si os pressupostos que Syd Field atribui para um roteiro com comunicação eficaz no universo da 
indústria cinematográfica. Dentro do escopo da análise, será explicitada a relação desta música com 
o cordel, a literatura e o cenário histórico e cultural dos anos de 1980, década em que bandas como 
a Legião Urbana se consagraram entre o público brasileiro. 
 
Palavras-chave 
 

Faroeste Caboclo; Legião Urbana; Roteiros; Pontos de Virada; Syd Field. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Gestão de pessoas: a identificação, o desenvolvimento e a valorização de líderes 

internos 
Luiz Felipe da Silva, Mariangela da Costa Pettinari Penna Maglioni 

 
Resumo 
 
O principal foco desse artigo está em apresentar de uma maneira simples e objetiva a importância 
da identificação, do desenvolvimento e da valorização de líderes internos das empresas como um 
todo. Serão explicadas algumas das principais ações que podem ser realizadas para o sucesso deste 
tipo de gestão de pessoas nos dias de hoje, visando uma melhor relação entre empregado e 
empregador. Serão apresentadas também as técnicas necessárias para uma liderança eficaz, 
explorando a importância de um retorno positivo para empresa, e principalmente para o 
desenvolvimento do profissional que irá atual em um cargo de responsabilidade e competência, que 
é o cargo de gestão de pessoas. 
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Humanização em unidade de terapia intensiva 
Rosana Pompermayer, Bianca Regina Guarino Polins 

 
Resumo 
 
A humanização em unidade de terapia intensiva (UTI) tem sido uma grande preocupação por partes 

dos profissionais de saúde com intuito de oferecer uma assistência com qualidade. A comunicação 
é considerada uma importante variável no cuidado do paciente critico e de sua família, um grande 
fator positivo na relação enfermeiro-paciente-família, essencial para instituir uma assistência 
humanizada e promover o relacionamento interpessoal. Tendo em vista que a comunicação 
interpessoal é essencial para o relacionamento do ser humano e da compreensão de suas 
necessidades e que o objeto do cuidar é o homem, percebemos a necessidade de averiguar o 
processo de comunicação que acontece entre familiares de pacientes internados na unidade de 
terapia intensiva (UTI) e enfermagem. O cuidado complexo envolve necessidades bio-psico-socio-
espirituais e afetivas, que estão diretamente relacionados ao processo de comunicação entre 
enfermeiro-paciente-família. Para que haja o cuidado eficaz precisamos entender os sinais que 
determinam as relações interpessoais, ou seja, por gestos, expressões ou palavras. 
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Resumo 
 
Trata- se de uma revisão bibliográfica acerca da importância de liderança de um enfermeiro em uma 

unidade de terapia intensiva. Foram compilados conhecimentos técnico-científicos após leitura 
minuciosa de livros - textos e artigos científicos, da área de unidade de terapia intensiva, cardiologia 
e liderança em enfermagem. A liderança é um processo de suma importante na assistência prestada 
ao cliente em UTI e dá credibilidade às atividades dos profissionais de enfermagem. O enfermeiro 
de terapia intensiva é responsável pelo cuidar do indivíduo nas distintas situações críticas, de forma 
integrada e contínua com os membros da equipe de saúde. Deve possuir a habilidade de pensar 
criticamente, analisar os problemas diários e encontrar soluções para os mesmos. A liderança 
quando cumprida na íntegra, proporciona uma maior autonomia para o profissional, dá respaldo 
legal e seguro através dos registros de enfermagem. Este estudo visa contribuir fornecendo 
informações sobre o uma boa liderança de enfermagem e sua finalidade e aplicação prática para a 
UTI e para as demais áreas. 
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Cuidados paliativos: um olhar diferenciado sobre o cuidado na UTI 
Francieli Aparecida Vansei Dourado, Bianca Regina Guarino Polins 

 
Resumo 
 
A discussão acerca das possíveis intervenções no fim da vida, em especial os cuidados paliativos, 

vem ganhando destaque no mundo atualmente. Por ter como principal objetivo a prevenção e alívio 
do sofrimento, os cuidados paliativos envolvem, além de questões éticas, a busca pela melhora de 
vida e dos valores do paciente e de seus familiares. O receio quanto a legalidade, a falta de 
conhecimento e treinamento são os grandes dificultadores para a tomada de decisões, deixando a 
responsabilidade centrada na opinião médica, com pouca participação dos familiares. É um tipo de 
abordagem que precisa ser incorporada nas Unidades de Terapia Intensiva, bem como ser entendida 
e aprimorada pela equipe multiprofissional, visando a autonomia e o respeito às necessidades 
individuais dos pacientes. 
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Conhecimentos da equipe de enfermagem sobre parada cardio-respiratoria na 

UTI 
Douglas Francisco Paes, Bianca Regina Guarino Polins 

 
Resumo 
 
Trata-se de uma revisão bibliográfica que abrange a descrição da parada cardiorrespiratória em 
ambiente hospitalar e da assistência de enfermagem ao cliente na UTI. O profissional de 
enfermagem que participa de todas as fases da assistência em uma reanimação cardiopulmonar 
deve ser habilitado para atuar com eficiência nesse atendimento, além ser capacitado para treinar 
e avaliar sistematicamente as ações da sua equipe. O enfermeiro como responsável por sua equipe 
deve ser preparado para identificar os sinais apresentados pelo paciente em parada 
cardiorrespiratória e as drogas utilizadas nesse atendimento. 
 
Palavras-chave 
 

parada cardiorrespiratória em UTI; assistência de enfermagem; responsabilidade do enfermeiro. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Atuação do enfermeiro frente a morte encefálica na UTI 
Lúcia Maria da Silva, Bianca Regina Guarino Polins 

 
Resumo 
 
Conhecer a atuação do enfermeiro em UTI, frente à equipe, aos possíveis doadores de órgãos e 

familiares. A carga emocional que envolve esse processo atinge a todos, e a atuação do enfermeiro 
responsável se torna fundamental. A confiança da família nas instituições de saúde está diretamente 
envolvida ao atendimento dos profissionais de enfermagem e equipe médica. O tratamento técnico 
e humanizado destinado aos familiares do possível doador é imprescindível para minimizar seu 
sofrimento e faz toda diferença no momento da abordagem. E muito importante esclarecer a 
importância e o valor deste ato tão humanizado, o significado da doação e todo o procedimento que 
envolve o processo, transmitindo confiança e assegurando que, não haverá sofrimento algum ao 
doador na retirada dos órgãos, o respeito e a devolução do corpo a família sem deformidades. 
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Mortalidade materna e fetal na pré eclâmpsia na UTI 
Ana Paula Toledo Altemari, Bianca Regina Guarino Polins 

 
Resumo 
 
A Pré Eclâmpsia tem sido uma das maiores preocupações para a saúde publica devido sua dimensão 

e consequência negativa, sendo o maior número de mortalidade materna e fetal, a hipertensão 
arterial na gestação é de etiopatogenia desconhecida normalmente ocorre após a 20 semana da 
gestação, apresenta inchaço nos pés, mãos e rosto, com o aumento da pressão arterial faz com que 
o feto não desenvolva e a gestante evolua para um quadro mais grave como a Eclâmpsia, Sindrome 
de Hellp e até mesmo óbito, o pré natal é de extrema importância para o acompanhamento mais 
seguro da gestante e do feto, a orientação do profissional é fundamental nesta situação, 
principalmente para a gestante estar informada sobre essa patologia e se conscientizar dos cuidados 
que devem ser tomados. 
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A influência e a contribuição do rádio como difusor da EAD 
Aparecido Donisete Alves, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
A evolução crescente da tecnologia da informação e seus meios de comunicação, juntamente com 

a crescente demanda e quantidade de informações em vários formatos eletrônicos contribuíram 
para o ?esquecimento? do rádio como veículo educativo sem fronteiras. A Educação a Distância é 
uma forma de amenizar o analfabetismo em regiões menos desenvolvidas no país. Desta maneira, 
o rádio que não necessita de equipamentos modernos de transmissão, sendo o mais democrático 
de todos, surge como o único meio de comunicação viável que poderá levar a todas as regiões do 
Brasil a Educação a Distância. Uma vez que, foi o rádio durante o início do século XX, que transmitia 
notícias a todo o povo, tanto que foi o primeiro a difundir a EAD no país e em outros países. Desta 
forma, dar a importância deste meio de comunicação de massa às populações de baixa renda e 
demonstrar a sua contribuição na diminuição do analfabetismo e na melhora do ensino aos 
estudantes que utilizam esse meio de comunicação para melhorar suas condições econômicas, 
sociais e também a sua capacitação profissional é o assunto que será abordado neste artigo. 
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Elaborar sistemáticas para reduzir o número de evasões para os cursos EAD de 

modo a minimizar este indicador 
Leandro Martins Ribeiro, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo discutir a problemática da evasão dos alunos matriculados em 
cursos EAD, e apresentar sistemáticas para reduzir este indicador de qualidade através de revisões 
bibliográficas que apresentam dados e motivos da desistência desses alunos, pois, para atender a 
necessidade da população, tem-se aumentado a oferta de cursos, a melhoria na qualidade, o 
incentivo governamental. Estes fatores proporcionaram um considerável aumento no número de 
matrículas dos cursos EAD, mas independentemente do aumento de matrículas, estudos apresentam 
que apenas 70% dos ingressantes recebem o diploma de conclusão e podem dessa forma exercer 
a função almejada. 
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Gerência de subcontratos para a execução de projetos 
Claudionor Barbosa, Samuel Gonçalves da Silva 

 
Resumo 
 
Para a execução de um projeto, a experiência do gerente e o conhecimento específico do tipo de 

projeto a ser executado são fundamentais. Porém os recursos de mão de obra, materiais e 
ferramentais necessários para a execução deste, podem ser o grande diferencial para o sucesso ou 
o fracasso do projeto. Para projetos de grandes dimensões ou que abrangem etapas pouco 
dominadas pelo executante, a subcontratação de empresas ou profissionais com conhecimentos 
específicos, torna-se uma estratégia essencial e necessária. Neste trabalho será mostrado como 
gerenciar estes profissionais utilizando técnicas, ferramentas administrativas e softwares específicos 
para que o sucesso do projeto seja atingido. 
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A Importância da boa liderança: o impacto que o estilo de liderança gera na 

equipe e nos seus resultados 
Camila Bergamini, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Liderar não é tarefa fácil, mas essencial, pois o intuito de um bom líder é fazer uma boa gestão de 
pessoas, mantendo a motivação dos trabalhadores num ambiente onde eles passam a maior parte 
do dia e conseguir liberar o que cada um tem melhor para refletir nos resultados da empresa. Para 
manter a equipe motivada e en-volvida com a empresa é necessário saber aplicar o estilo certo de 
liderança dependo a situação do momento. Gerir conflitos, buscar o desenvolvimento pessoal e 
profissional de cada um e fazer com que entendam tanto a importância do trabalho quanto a sua 
im-portância dentro da estrutura empresarial é primordial para me-lhorias nos resultados 
apresentados. 
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Problemas de sono e repouso do idoso e a enfermagem 
Raquel Maria P. Tirich, Monalisa Sbampato Souto 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é identificar as possíveis complicações da mudança do padrão do sono do 

idoso, e a importância do papel do Enfermeiro Gerontólogo frente a essas complicações. Nesse 
sentido, é de suma importância o conhecimento científico da enfermagem acerca das alterações 
fisiológicas que ocorrem no sono do idoso, e sobre os fatores psicossociais que podem desencadear 
uma qualidade de vida desfavorável para esta população. A dificuldade em ter um sono tranqüilo 
pode afetar o organismo de diversas formas incluindo o estresse, dores pelo corpo, alterações no 
sistema nervoso, no sistema imunológico, mudança no apetite, indigestão, gastrite, esgotamento 
físico, apatia, desmotivação, irritabilidade, ansiedade, emotividade acentuada assim como a 
depressão e as mudanças de humor. Fatores ambientais como ruídos, temperaturas extremas, 
luminosidade excessiva, camas e colchões inapropriados são fatores que também podem trazer 
incomodo e por conseqüência insônia no idoso. A Enfermagem Gerontológica através das 
intervenções e diagnósticos de enfermagem baseadas na SAE tenta encontrar soluções para a 
melhora da qualidade de vida dos pacientes e também de sua família, bem como elaborar um plano 

de cuidados individualizados. Da Enfermagem Gerontológica depende o cuidado a prevenção, a 
orientação do paciente e de sua família assumindo assim um compromisso que envolve o 
autocuidado, a autoestima, a autovalorização e a cidadania do idoso. 
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Administração de estoque de papel 
Alexandre Selis Faustino, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
É muito importante ter uma atenção especial relacionada à administração de estoque. Muitas teorias 

existem sobre esse tema, mas na prática é difícil aplicar. É impossível abordar esse tema sem 
associá-lo a logística, planejamento, controle de produção, estoque, pontos que se enquadra na 
cadeia de suprimentos. Obtêm-se grandes vantagens, redução de gastos, prejuízos com atitudes 
simples e rápidas, como: eliminar itens obsoletos de estoques, manter estoque suficiente à 
quantidade que realmente será utilizado; cuidados com transporte, tanto interno quanto externo; 
com manuseio de materiais evitando danos e problemas futuros. Através de pesquisa bibliográfica 
e seleção de informações com um estudo de caso complementar relacionado a aproveitamento de 
espaço físico e leiaute, com uma simples mudança resultando em um significante resultado para se 
armazenar mais materiais que o previsto. 
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Hidroterapia na Terceira Idade 
Pamella Lourenço do Amaral, Monalisa Sbampato Souto 

 
Resumo 
 
O envelhecimento é algo inevitável, em que todos estão sujeitos a passar. É um processo 

progressivo de deteriorização específicas dos sistemas, principalmente, no sistema motor, 
neurológico e músculo - esquelético. Estas alterações que ocorrem, podem ser amenizadas com a 
prática de atividade física regular. Porém, algumas pessoas possuem certas restrições a atividades 
realizadas em solo, devido ao impacto na estrutura óssea e instabilidade nos ligamentos. Desta 
forma, este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada no período de junho de 2011 a 
janeiro de 2012, com os descritores: Hidroterapia, Terceira idade, Exercícios aquáticos, e tem o 
objetivo de apresentar a hidroterapia, o trabalho realizado dentro da água, as indicações e os 
benefícios dos exercícios aquáticos na terceira idade, promovendo uma melhor qualidade de vida 
para o indivíduo. A hidroterapia, apesar de ser um método de tratamento novo, promove a 
independência do paciente de forma rápida. Associada ao exercício terapêutico é um recurso eficaz, 
para os pacientes idosos, proporcionando saúde e bem estar. 
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A importância do departamento de recursos humanos nos processos de 

recrutamento e seleção 
Amauri de Almeida Maciel, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Este estudo versa sobre a Gestão de Recursos Humanos e seus modelos inovadores, tendo como 
objetivo analisar a Gestão por Competência como estratégia de gestão de Recursos Humanos 
através dos tempos e na atualidade observando sua importância, seu papel e seu contato no meio 
empresarial. Para alcançar este objetivo tem-se a seguinte questão problema: qual o contexto atual 
da Gestão de Pessoas? Qual sua relevância no sucesso empresarial e na vida dos funcionários? Neste 
estudo optou-se pelo método hipotéticodedutivo que, partindo das teorias, na maioria das vezes 
prediz a ocorrência dos fenômenos particulares. Conclui-se que a mudança do foco operacional para 
o estratégico passa a dominar os múltiplos e os complexos papéis operacionais e estratégicos que 
o recursos humanos necessita desempenhar na sua integração com as pessoas e com os resultados 
organizacionais propostos. Essas mudanças na área empresarial e, especificamente, na área de 

gestão de pessoas têm tido grande repercussão, instigando o aprofundamento de estudos sobre a 
atuação do recursos humanos. O diálogo entre os diversos autores, contemplado no referencial 
teórico, veio dar suporte a este trabalho, conduzindo o pesquisador a uma análise pautada na 
evolução dos modelos de gestão de pessoas do século XX para o século XXI, na evolução da função 
recursos humanos no Brasil e nos múltiplos papéis de recursos humanos assim como na gestão de 
competências, vistos neste trabalho como formas inovadoras de gestão de pessoas. 
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inadimplência no âmbito empresarial e a eficácia da cobrança 
Jaqueline Maria Pereira Faustino, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é destacar a importância da Cobrança e de todo departamento Financeiro 

juntamente com as políticas e ações da Controladoria para se evitar ou ao menos diminuir o 
problema de inadimplência nas grandes empresas. O trabalho desenvolvido com base em pesquisa 
bibliográfica demonstra a necessidade da integração entre esses departamentos para um melhor 
controle do fluxo de caixa. Este estudo abordou temas como Planejamento Estratégico, Processo de 
Controle, Políticas e Ferramentas da Controladoria, Planejamento Financeiro, Fluxo de Caixa, Contas 
a Receber, Crédito, Cobrança e Inadimplência. Concluindo que todos esses tópicos são essenciais 
para evitar e reduzir a inadimplência nas empresas. 
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As consequências das seleções e recrutamento mal estruturados para 

operadores de call center 
Daise Silva Gambarato, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Certas necessidades operacionais das organizações exigem uma grande agilidade em determinados 
processos, os quais comprometem diversos aspectos da estrutura organizacional. A falta de um 
processo de seleção e recrutamento melhor estruturado e mais condizente com a real necessidade 
da empresa acarreta prejuízos incalculáveis. Para cumprir com seu contrato com um grande cliente, 
uma agência de recrutamento e seleção deixa de elaborar procedimentos básicos relativos ao 
processo de contratação, tais como entrevistas mais criteriosas entre outros, que consequentemente 
implicam numa cadeia de problemas que tomam grandes proporções sempre culminando em 
prejuízo financeiro. Utilizando conceitos corretos e mantendo bem estruturada a aplicabilidade, o 
cenário é passível de resultados mais satisfatórios e voltado para os verdadeiros valores humanos 
das organizações. 
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O uso de sistemas baseados em intranets para gestão do conhecimento 
Luciano Frediani, Alessandre Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
Considerando-se a crescente necessidade de gerenciar o conhecimento de uma organização de 

modo objetivo, ágil e funcional, a utilização de recursos de TI passa a ser indispensável. As intranets, 
como ferramentas computacionais robustas e de relativo baixo custo, permitem que a gestão do 
conhecimento possa fazer parte do cotidiano das organizações trazendo seus reais benefícios nas 
tomadas de decisões e melhoria dos processos. A proposta deste artigo consiste na apresentação 
dos conceitos teóricos envolvidos na gestão do conhecimento focada na preparação da organização 
para a implantação dos recursos de TI e um estudo de caso de uma empresa que possuía um grande 
problema de suporte técnico e conseguiu resolver a situação com o uso de uma ferramenta de 
gestão de conhecimento gratuita por meio de uma intranet. 
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Balanced Scored Card: cultura e cultura organizacional 
Samir de Souza, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Originado nos EUA, o Balanced Scorecard (BSC) se consolida como uma ferramenta de gestão com 

alto grau de eficiência. Com base em variáveis que permitem a métrica, esta ferramenta possibilita 
a medição dos ativos tangíveis e intangíveis da organização. Devido o seu desempenho este sistema 
passou a figurar em outros países. Nosso artigo visa abordar como se processa a implantação do 
BSC dentro da cultura organizacional brasileira, cujas peculiaridades são distintas quando 
comparado com a cultura anglo-saxônica na qual ele foi originado. Como objetivo geral visou-se 
abordar os aspectos presentes e ausentes na implantação do balanced scorecard no contexto 
brasileiro, e especificamente evidenciar como se opera a visão estratégica da empresa considerando 
os aspectos nacionais. Dispôs-se então de uma pesquisa exploratória descritiva, de natureza 
qualitativa com base em dados bibliográficos. Ao final concluiu-se que uma organização social com 
alto grau de flexibilidade tende a relativizar sistemas de gestão alicerçados na métrica. 
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O stress e as corporações 
Pedro Rogério Camargo Mendes, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Após a Revolução Industrial, a sociedade e as organizações passaram por mudanças. O Taylorismo 

e o Fordismo trouxeram melhorias nas condições de trabalho. Ao longo do tempo estas melhorias 
trouxeram não apenas o bem estar, mas também a garantia de um aumento e melhoria na 
produtividade. Alguns problemas acompanham esta melhoria evolutiva, como o desemprego, 
advindo do avanço tecnológico, e o estresse, que leva o trabalhador a desafiar seu próprio equilíbrio 
físico, psicológico e social tentando evitar sua substituição, buscando melhorar seu desempenho, 
mesmo em ambientes insalubres. Assim sendo, o trabalhador altera seu estilo de vida estando mais 
propenso a doenças ocupacionais que tem suas variáveis no comportamento, satisfação, pressão e 
exigências exercidas pela corporação. A proposta deste artigo é analisar os males ocasionados pelo 
estresse e variáveis relacionadas, através de uma pesquisa exploratória descritiva baseada em 
dados bibliográficos, buscando a redução do nível de estresse conjuntamente ao aumento da 
qualidade de vida do trabalhador. 
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A contribuição do profissional assistente social para a gestão de pessoas nas 

organizações privadas 
Bruna Secafem Paiuta, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
O objetivo principal deste artigo consiste em mostrar a contribuição do profissional Assistente Social 
para o setor de Gestão de Pessoas e consequentemente para com as organizações privadas, de 
forma a apresentar o perfil deste profissional, bem como suas ferramentas de trabalho e atribuições 
que venham a comprovar sua importância e preparo para lidar com as questões demandadas para 
o setor de Gestão de Pessoas. O Serviço Social enquanto uma profissão que surgiu para trabalhar 
com os problemas advindos das relações de trabalho que envolve empregador X empregado. O 
Assistente Social é pouco requisitado para trabalhar no setor de Gestão de Pessoas, pois a sua 
atuação nas empresas ainda está voltada para a oferta de benefícios, permanecendo assim uma 
visão ainda conservadora sobre este profissional, que dessa forma não tem sua qualificação 
reconhecida para executar um trabalho além nas empresas, junto à área de Gestão de Pessoas. 
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Planejamento estratégico: necessidade primordial para o agronegócio 
Rosangela Tereza Pires, Walter César Camuri 

 
Resumo 
 
O planejamento estratégico tornou-se uma necessidade para o agronegócio, devido ao fato de que 

atualmente o setor apresenta grande expansão, com aumento da concorrência, crescente exigência 
do mercado consumidor. Para que os objetivos traçados pela organização surtam efeito prático é 
necessário o engajamento de todos os setores da organização. Isso faz com que o agronegócio deva 
ser gerido com métodos modernos e visão estratégica, possibilitando desta forma reduzir os efeitos 
das intempéries, sazonalidade, e outras peculiaridades que tornam este setor menos previsível, 
instigando seus gestores a maximizarem seus conhecimentos em busca de agregar valor a seus 
produtos, capacitar seus colaboradores, gerir de forma eficaz o planejamento de marketing, sempre 
considerando a grande possibilidade de melhorias do setor, seja pelo uso de tecnologias, visando 
redução dos custos operacionais, seja por treinamento e aperfeiçoamento de todos os envolvidos 
no processo. Vivemos em um país com cenário favorável ao desenvolvimento do setor 
agroindustrial. 
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As características de um líder e a interação com seus liderados: o papel 

desempenhado pelo líder e a interação com seus liderados na geração de capital 

intelectual 
João Paulo Boarini L. e Silva, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Com a crescente importância do capital intelectual e a valorização das pessoas como ativos 
intangíveis de uma organização, a figura do líder assume papel de destaque. Em um mundo 
complexo e com informações difusas, incapaz de ser o detentor de todo o saber, ele é responsável 
por gerir o conhecimento, motivar e interagir com pessoas de habilidades, níveis de maturidade e 
necessidades diferentes. O estudo objetiva identificar as principais características que 'fazem' o líder 
e fornecer subsídios, com base nas análises realizadas ao longo do tempo, para aprimorar o trabalho 
desses profissionais e contribuir para a gestão do ambiente de trabalho em vista dos objetivos 
estratégicos de cada empresa. 
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A comunicação organizacional como ferramenta estratégica nas empresas 
Laura Fernedo, Walter César Camuri 

 
Resumo 
 
Este estudo busca ressaltar a importância da Comunicação como uma ferramenta estratégica 

organizacional pouco disseminada e muitas vezes esquecida pela organização, uma vez que seu uso 
permite o desenvolvimento de tarefas mais simples até a tomada de decisão da alta gerência. O 
artigo traz conceito, definição, característica como seus meios e possíveis ruídos da comunicação 
na organização. O objetivo deste artigo é identificar o papel e importância da comunicação nas 
organizações, essenciais em qualquer área, setor ou departamento. Sua relevância está na 
problemática abordada partindo da premissa pela busca da eficácia organizacional como resultado 
final, pois sem uma comunicação eficiente a organização não alcançará seus objetivos 
organizacionais, logo não atingirá sua eficácia. 
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Cooperativismo no trabalho. Cooperar, motivar e obter o crescimento coletivo 

focando em metas e objetivos comuns: a importância da participação da gestão 

de pessoas 
Adellita Jarillo, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Ter o entendimento sobre o significado das palavras e o que elas representam em suas atitudes 
facilitam o Cooperativismo no Trabalho. A empatia e o respeito pelas pessoas que trabalham ao seu 
lado criam um ambiente organizacional favorável ao desenvolvimento da comunicação e integração 
dos colaboradores e apresenta aos mesmos os objetivos que deverão ser atingidos, de forma a levar 
a organização a ser um diferencial no mercado de trabalho. Esse trabalho em equipe deve ser 
realizado pelo setor de Gestão de Pessoas e repassado a toda a organização através de Técnicas de 
Gestão aplicada em líderes e colaboradores. Entre as Técnicas está a motivação que cuida de 
impulsos, desejos e das necessidades pessoais de cada indivíduo. Valorizar os colaboradores, além 

de produzirem mais e melhor, aprendem que cooperar com as pessoas direta ou indiretamente 
sempre trará benefícios na vida profissional e pessoal e a Organização só tem a ganhar. 
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Endomarketing: um estudo de caso em uma loja do ramo de confecções de 

roupas, acessorios e enxovais 
Elaine Cristina Moraes Santos, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
As teorias da administração sofreram grandes mudanças nas últimas décadas. Hoje, as organizações 
compreendem a importância de seu quadro funcional, e reconhecem a necessidade de criar 
ferramentas que possam gerar um ambiente de trabalho satisfatório não somente aos empresários, 
mas também aos funcionários. O Endomarketing surge como ferramenta de gestão de recursos 
humanos, baseado na filosofia do Marketing, para contribuir com a construção desse ambiente 
corporativo propício a satisfação e fidelização dos funcionários. Este trabalho tem por objetivo 
analisar se existe e de que forma esta ferramenta tem sido trabalhada na Loja Desafio, que atua no 
ramo de confecções de roupas, acessórios e enxovais. Para tanto, foi realizada um estudo de caso 
na empresa, utilizando-se de uma metodologia com abordagem qualitativa, cuja técnica utilizada 
foi à aplicação de questionários. Os resultados da pesquisa foram satisfatórios, sendo possível 

concluir que a empresa tem sido bem-sucedida nas ações que empreende. 
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A importancia do líder na motivação do servidor público 
Flavio Camilo Jorge, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Um dos fatores que auxilia a motivação ao trabalho de um funcionário da iniciativa privada é a 

importância do emprego para sua subsistência, sem esquecer as características da atual sociedade 
em que o consumo indica status do indivíduo. Assim, a própria necessidade da manutenção do 
emprego faz com que esse trabalhador valorize seus afazeres temendo que a instabilidade do 
mercado de trabalho torne-o um novo desempregado. Já o servidor público, mesmo o regido pelo 
contrato de trabalho pela Consolidação das Leis Trabalhistas, goza do benefício da estabilidade do 
emprego, exceto por demissões por justa-causa, algo difícil de ocorrer. Esse fato pode fazer com 
que o empenho do funcionário público seja menor, se comparado com o trabalhador da iniciativa 
privada. É aí que o papel do líder desse último é fundamental para manter o indivíduo motivado 
para o desempenho de suas tarefas e qualidade máxima de seu labor. 
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Fatores que motivam a inserção de estudantes em cursos de graduação na 

modalidade a distancia 
Márcia Cristina Purissimo, André Luis Gonçalves 

 
Resumo 
 
O presente artigo elaborado através de uma pesquisa bibliográfica apresenta uma discussão sobre 
os fatores que motivam a inserção de estudantes em cursos de graduação a distancia, considerando 
aspectos relativos a organização das Instituições de Ensino Superior, metodologia, meios 
tecnológicos utilizados para promover a interação dos alunos, como também os elementos sociais, 
afetivas, culturais e econômicos que incidem diretamente sobre o desenvolvimento da aprendizagem 
do estudante. A partir destas premissas busca-se entender o lugar da motivação na aprendizagem 
do aluno como forma de garantir a melhoria da qualidade de educação ofertada nas Instituições 
EAD, a satisfação e uma formação que vise a competência profissional. 
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Fatores motivacionais no setor Bancário: o caso da agência itaú Personnalité em 

Piracicaba 
Vânia Mesquita Barros Gerotto, Audrey Barretti Carvalho Batista 

 
Resumo 
 
Na atualidade a retenção dos talentos nas organizações faz-se pertinente como diferencial 
competitivo de mercado. As entidades financeiras prezam tal prática entendendo melhor do que 
muitos que todos que investem esperam receber o retorno de tais investimentos. As práticas de 
Gestão de Pessoas são amplamente utilizadas no intuito de construírem um ambiente motivador 
onde seus colaboradores passem a desenvolver um desempenho elevado nos alcance das metas e 
objetivos organizacionais. Explicar como se dá o processo motivacional no ser humano e o quanto 
que o mesmo demonstra-se fator relevante dentro da agência Itaú personnalité em Piracicaba é o 
ponto central deste trabalho. A pesquisa qualitativa aplicada através de questionário, para 10 
funcionários da agência demonstra o grau de satisfação e motivação dos colaboradores. 
 

Palavras-chave 
 
pessoas; objetivos organizacionais; motivação; ambiente; retenção de talentos. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Indicativos de como realizar uma pesquisa de clima organizacional 
Sabrina Paniguel de Oliveira, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
O clima Organizacional de uma empresa é o indicador do grau de satisfação de seus funcionários, 

ele abrange diferentes aspectos como: política de gestão de pessoas, comunicação, qualidade de 
vida no trabalho, valorização profissional, motivação, ambiente de trabalho entre outros. Este artigo 
tem o objetivo de demonstrar a importância da pesquisa de clima, seu processo, como elaborar o 
questionário e apontar seus riscos e benefícios. Trata-se de pesquisa exploratória descritiva, com 
levantamento de dados através da técnica de pesquisa bibliográfica. Conclui-se que a ferramenta 
de Clima organizacional é de extrema importância para a empresa que busca pela qualidade de seus 
serviços e produtos e de extrema importância para seus funcionários. 
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O processo de recrutamento e seleção: retenção x atração de talentos 
Marielle Benitez Ribeiro Dini, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
O presente trabalho teve por obje-tivo abordar o processo de atração e retenção de talentos, 

destacando também suas contribuições e su-cesso para as organizações. Um dos fatores a ser 
destacado é o fator humano, que é apreciado através do investimento nas pessoas que constituem 
a equipe das organizações, já que os colaboradores das empresas têm se destacado pelo diferencial, 
atuando como profissionais talentosos inse-ridos nas organizações. Buscou-se demonstrar com 
clareza a retenção dos profissionais num contexto amplo dentro do mercado de tra-balho. Desta 
forma, atrair, recrutar e manter bons colaboradores é fundamental para o desenvolvimento 
organizacional, pois o mercado cada vez mais exigente, tem como necessidade um recrutamento 
qualificado e alinhado ao desenvolvimento organizacional e interpessoal. 
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Liderança situacional como ferramenta de gestão de pessoas 
Marisa de Fátima Gonçalves Oliveira, Carolina Lagrotta Sanchez 

 
Resumo 
 
As empresas requerem profissionais qualificados e satisfeitos para que desenvolvam da melhor 

maneira possível suas tarefas. O líder eficaz deve conscientizar sua equipe sobre as mudanças 
constantes no ambiente de trabalho, que exigem do líder flexibilidade a adaptar-se e competências 
para liderar e trabalhar sob pressão e prazos, metas, orçamentos e resultados. Porém, sem que se 
deixem de lado os valores humanos mais profundos. Este artigo científico tem por objetivo mostrar 
a aplicação da teoria da liderança situacional como ferramenta de gestão de pessoas visando à 
liderança eficaz na redefinição de objetivos individuais, possibilitando um redirecionamento nas 
ações propostas, facilitando as relações entre as pessoas. 
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Oportunidade de aplicações financeiras baseado em poupança e CDB 
Andréa Cristina Signoreto, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Esta monografia foi desenvolvida para apresentar de forma didática como é o comportamento do 

mercado financeiro relacionado às aplicações em CDB e Poupança. Consideradas aplicações de baixo 
risco, podem servir de base para investidores com perfil conservador que desejam aumentar sua 
rentabilidade de forma segura. Neste trabalho, abordaremos a trajetória de dois anos do 
comportamento rentável das aplicações, face ao perfil do investidor conservador, procurando 
esclarecer a melhor forma de aproveitamento para esse tipo de investimento. Apesar de serem 
consideradas aplicações de baixo risco, é constatado que grande parte da população 
economicamente ativa em nosso país não adere às aplicações, ou por falta de recursos financeiros 
disponíveis ou por falta de conhecimento. Ter um investimento financeiro tem por objetivo obter a 
realização de um retorno futuro, como a compra de uma casa, uma viajem ou mesmo o 
complemento de uma aposentadoria. 
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A Importância do orçamento empresarial como ferramenta de gestão 
Vanessa S. C. Massarella, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do orçamento empresarial para a 

administração das empresas. Após a globalização muitas mudanças aconteceram de ordem política, 
tecnológica expansão de grandes e médias empresas pelo mundo, e aumentaram também as 
concorrências, portanto as em-presas precisaram se desenvolver em antever problemas ou 
situações futuras através de previsões, e assim tomar decisões estratégicas di-ante de seus 
concorrentes, a fim de manter sua continuidade e obter bons resultados. Foram feitas pesquisas 
bibliográficas para demonstrar os tipos de orçamentos existentes e como se elaborar um orçamento. 
Nesta pesquisa foi possível concluir que o orçamento é uma ferramenta de gestão muito importante 
para que as empresas atinjam seus objetivos e enfrentem os mercados cada vez mais competitivos. 
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Gerações e suas diferentes perspectivas e metas profissionais 
Vanessa Cristina Cassalho, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem o objetivo de mostrar como diferentes gerações podem influenciar em um modelo 

de gestão. Em um ambiente onde o processo de mudança é contínuo, a sobrevivência das empresas 
tornou-se uma tarefa complexa e difícil. A continuidade dos negócios está associada à 
implementação de uma estratégia competitiva, que depende fundamentalmente da viabilidade de 
sua implementação, e da forma como a organização desenvolve seus sistemas de informações 
gerenciais. Porém utilizar-se de estratégias bem fundamentada, não basta para obter sucesso, é 
necessário saber executá-las e usar de ferramentas que forneçam meios para medir o seu 
desempenho. O tema é abordado devido à necessidade de profissionais habilitados em se relacionar 
de maneira produtiva com esses jovens. A organização precisa estar preparada para receber os 
jovens Y de maneira a desenvolver um modelo de gestão diferenciado buscando um ambiente 
propício para desenvolvimentos dos jovens Y. 
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Projeto: ligação a seco entre os municípios de São José do Norte (RS) e Rio 

Grande (RS) 
Magna Elisis da Silva, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
As cidades de Rio Grande (RG) e São José do Norte (SJN), localizadas no extremo sul, do estado do 
Rio Grande do Sul, estão vivendo um momento de ascensão, pois investimentos vindos de empresas 
como os Estaleiros (I e II), um sediado em Rio Grande e o outro sendo previsto para SJN dão 
esperanças a população. As duas cidades são ligadas por meio marítimo, com uso de balsas(carros 
e caminhões) e lanchas (passageiros e pequenas mercadorias). Com o crescimento da população 
houve também um crescente aumento das reclamações feitas aos serviços de lanchas e balsas. O 
presente artigo apresentará os projetos de ligação a seco, ligando os municípios de Rio Grande e 
São José do Norte, bem como os prós e contras serão expostos a fim de esclarecimento do assunto, 
o qual necessita com urgência de uma medida eficaz para satisfazer o seu nível de serviço logístico 
na região, cujo problema se agrava devido a longas filas de espera para transportar produtos 

oriundos de diversas cidades que rodeiam a BR 101 rumo ao Porto do Rio Grande. 
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Hidrovia Rio Grande - Porto Alegre: o modal adormecido 
Rafael Porciuncula Ferreira, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
O sistema de transporte é fundamental para a economia. Ele dá agilidade e facilita a distribuição e 

movimentação dos recursos e riquezas de uma nação. Existem cinco modais de transporte de carga, 
cada um com suas características, finalidades próprias, custos, vantagens e desvantagens. 
Adequando-se ao tipo de carga a ser transportada, avaliada pela capacidade, rapidez, segurança, 
enfim toda a versatilidade do meio. O presente trabalho teve por objetivo analisar o sistema 
hidroviário gaúcho, com ênfase ao trecho Rio Grande - Porto Alegre. Primeiramente foi realizado um 
breve estudo sobre Logística e seus modais de transportes, descrevendo de uma maneira breve 
suas vantagens e desvantagens. Em seguida demonstrou-se a matriz modal de transporte no Brasil 
e no estado do Rio Grande do Sul. De forma sucinta apresentou-se a origem do Porto de Porto 
Alegre e suas características atuais. E por fim, foram relatados os dados empíricos coletados ao 
longo do estudo sobre a hidrovia, a decrescente movimentação no porto de Porto Alegre, o índice 
de eficácia do balizamento, entre outros, que serviram como base para o desenvolvimento do artigo. 
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Controles internos de auditoria dentro das organizações 
Juliane Erhart Bohn, Marcelo Antonio Matos dos Santos 

 
Resumo 
 
A auditoria possui algumas definições bem conhecidas, e no Brasil a auditoria surge da necessidade 

das instituições em executar auditorias em si mesmas. A partir de então a evolução da profissão é 
notória. Os aprimoramentos de suas técnicas crescem expressivamente, através da obrigatoriedade 
de serem auditadas as companhias abertas, situação esta que dá um ?empurrão? nas auditorias do 
nosso país, sendo elevado, a partir de então, o número de auditorias realizadas aqui. O artigo em 
referência deseja sanar as dúvidas sobre auditorias dentro de uma organização, ele relata alguns 
conceitos sobre auditoria, suas técnicas, as formas que a auditoria pode ser evidenciada. O 
profissional que desempenha esta função deve seguir algumas normas e princípios, estes são 
demonstrados e evidenciados ao longo do artigo. Juntamente interligado com a auditoria estão os 
controles internos que é o nosso objetivo principal, demonstrar sua importância e principalmente 
como é essencial para a organização ter bons controles internos. A metodologia que foi utilizada é 
a pesquisa bibliográfica, com o desejo de sanar dúvidas da autora sobre este tema. 
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Gestão de custos hospitalares X Qualidade de atendimento 
Bianca Dziekaniak Fonseca, Marcelo Antonio Matos dos Santos 

 
Resumo 
 
Os custos hospitalares, em sua definição mais coerente seria: custos hospitalares são os gastos 

relativos a materiais e serviços necessários para o funcionamento da organização hospitalar Este 
artigo tem por objetivo demonstrar de forma simples, porém coesa como o planejamento dos custos 
hospitalares auxilia no melhor atendimento para os pacientes. Introduz de forma resumida algumas 
definições sobre gastos, custos e despesas, abordando alguns métodos de custeio, para que em 
cima destas sejam definidas as classificações dos custos hospitalares, como fixos e variáveis, diretos 
e indiretos, exemplificando-os para que se torne mais acessível o entendimento. Para que isto ocorra 
à instituição hospitalar deve estar dividida em centro de custos assim construímos as definições do 
que esta envolvida no processo fim da atividade e o que são custos administrativos, considerando 
sempre que o principal objetivo da instituição hospitalar é o atendimento ao cliente/paciente. E que 
a qualidade deve ser vista como primordial para um bom funcionamento da entidade. 
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Educomunicação, ecossistema comunicativo e o uso do texto jornalístico na 

escola: o caso do The New York Times Learning Network 
Daniela Baroni, Simone de Loiola Ferreira Fonseca 

 
Resumo 
 
O presente trabalho visa analisar o conteúdo do blog educativo do jornal The New York Times, 
qualitativamente, pelo período de uma semana. Como marco teórico utiliza-se os conceitos da linha 
de pesquisa da Educomunicação, Ecologia Cognitiva e Ecossistema Comunicativo como base para 
discussão. As questões que norteiam este artigo são: Quais são os elementos jornalísticos e 
educativos apresentados pelo The New York Times Learning Network que o levam a ser considerado 
um caso de sucesso em EaD? Como objetivo geral, pretende-se conhecer o material didático do The 
New York Times Learning Network (estudo de caso) e descrever, relatar e explicar qualitativamente 
quais são os elementos jornalísticos e educacionais propostos para estudo em sala de aula e suas 
implicações dentro do contexto da Educomunicação. 
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Benefícios da Kinesio Taping: bandagens funcionais 
Tatiane Colemberg Figueira, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
A área da saúde está sempre em busca de novas técnicas que possam ajudar a prevenir, tratar 

disfunções e ajudar no tratamento de patologias da melhor maneira possível. Devido ao aumento 
na prevalência dessas alterações, ocorre um aumento também na busca de novas técnicasO objetivo 
deste trabalho foi verificar a eficácia e benefícios da Kinesio taping em literaturas que utilizassem a 
bandagem como técnica durante o tratamento. A Kinesio Taping foi criada no Japão em 1996, pelo 
Dr. Kenso Kase, onde criou uma técnica utilizando bandagens elásticas sobre a pele. Sua ativação 
é feita sobre o sistema neurológico e circulatório durante o movimento. A metodologia do estudo 
consistiu em uma revisão de literatura, com base em dados eletrônicos com publicações nos últimos 
anos. Conclui-se então, que o método ajuda no controle dos quadros álgicos, sendo um meio de 
auxilio durante o tratamento do profissional da área da saúde. 
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Lesões da articulação do joelho em diversos esportes: uma revisão de literatura 
Priscila Wittemberg Azevedo, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
Sabe-se que o joelho é a maior e a mais complexa articulação do corpo humano. Sendo assim, 

devido ao grande número de estruturas nela envolvidas foi feita uma análise das lesões por ela 
sofridas. Objetivo: Verificar a incidência de lesões na articulação do joelho relacionadas a prática de 
esportes. Foi realizada uma revisão bibliográfica através das bases eletrônicas SciELO, LILACS, 
Biblioteca Virtual em Saúde(BVS) além de artigos publicados entre 2001 e 2012 que obtivessem 
resultados claros. Resultados: Foram encontrados sete artigos que compreendiam os critérios de 
inclusão, sendo que nos sete havia presença de lesão na articulação em questão, e na maioria deles 
com grande incidência de entorse de joelho. Discussão: Cabe ressaltar que as informações a cerca 
do tema são diversas, porém ao delimitarmos a relação lesão/esporte, as informações são confusas 
e com poucas variáveis em um mesmo trabalho.Conclusão: Encontramos escasses de material 
relacionado a esportes, exceto no futebol, ainda assim foi bastante mensionado em todos os estudos 
a lesão por entorse. Sugere-se então a realização de novas pesquisas a cerca do tema. 
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Escoliose: revisão bibliográfica 
Roberta Piassarollo da Silva, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
A coluna vertebral apresenta curvas fisiológicas, além de proporcionar flexibilidade ao corpo e 

absorver os choques. Porem quando ocorre um desvio assimétrico definida com uma curva rotatória 
acompanhado de desvio lateral da linha mediana esta anormalidade recebe o nome de escoliose, 
esta deformidade apresenta prognósticos diferentes em função da progressividade e gravidade das 
curvas. Esta patologia pode acometer indivíduos de todas as idades. O aspecto da curva se dá em 
?S? ou em ?C?. Este estudo é uma revisão bibliográfica, e tem como objetivo identificar os conceitos, 
classificar, mostrar origem, incidências e tratamentos desta deformidade. Conclusão: Portanto na 
literatura poucos resultados de forma quantitativa, faltando evidências 
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Artrite rematóide: revisão de literatura sobre a patologia e o tratamento 

fisioterapêutico 
Maicon Duarte, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
Introdução: A artrite reumatóide é uma doença considerada progressiva e degenerativa a qual afeta 
pacientes com idade acima de 40 anos. É uma doença inflamatória com quadro de deformidade 
articular e a causa mais aceita para o surgimento da doença seria a presença de um agente infecioso 
que afeta o tecido sinovial. Metodologia: Este estudo através de uma revisão de literatura, busca 
em bancos de dados da saúde (Bireme, Scielo e pubmed), além de livros e sites definir a AR e os 
tratamentos fisioterapeuticos mais usados. Os mais encontrados no estudo foram a eletroterapia, 
cinesioterapia, hidroterapia e termocrioterapia.Conclusão: Na conclusão do trabalho pode ser visto 
a importância da doença, devido ao crescimento dos casos de quadro irreversível e as novidades 
dos tratamentos para amenizar tal agravamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
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O desafio da docência frente à democratização no ensino superior 
Magda Pinto Brod, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
Este artigo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e teve como 

objetivo compreender os desafios encontrados pelos docentes com a democratização do ensino 
superior. Para tanto, foram pesquisados artigos referentes à docência no ensino superior bem como 
sobre sua democratização, no intuito de encontrar informação sobre a existência de estratégias para 
preparar a comunidade acadêmica para receber a heterogeneidade de perfis de estudantes que 
ingressam no ensino superior, oriundos de diferentes culturas, etnias, classes sociais, assim como 
portadores de deficiências físicas. Frente a essa realidade, as universidades e o corpo docente devem 
adequar-se e produzir estratégias que privilegiem a adaptação, a continuidade e a aprendizagem 
indistinta desses alunos. Os dados aqui apresentados nos permitem afirmar que democratizar o 
ensino não significa apenas garantir o ingresso na universidade e proporcionar o ensino de 
qualidade, além disso, faz-se necessário também garantir condições de permanência na vida 
acadêmica. 
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Gestão de talentos 
Vanessa Budke, Viviane Rossato Laimer 

 
Resumo 
 
Na gestão de pessoas há vários quesitos que devem ser observados com muita atenção para se 

obter sucesso nas organizações, como: o recrutamento, a seleção, o treinamento e 
desenvolvimento, e a motivação do funcionário. Essas são atividades muito complexas e que 
deveriam estar incluídas entre as muitas atividades estratégicas de toda e qualquer organização, 
mas que também, realizados com eficácia permitem às empresas encontrar e manter e aperfeiçoar 
os talentos em seu quadro de funcionários. O conhecimento das pessoas e a gestão desse 
conhecimento proporcionam vantagens no mercado de trabalho, é necessário gerenciar estes 
talentos com sabedoria para alcançar o sucesso desejado. 
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Teoria X e Teoria Y: uma revisão teórica 
Tiara Passinato, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
Este artigo trata do estudo e da reflexão sobre a Teoria X e a Teoria Y, sua importância bem como 

sua contribuição para resolver problemas dentro das organizações, uma vez que o mercado de 
trabalho está passando por diversas mudanças em várias áreas. Indivíduos de diferentes faixas 
etárias são denominados de geração X e geração Y, que por vezes entram em conflitos quando o 
diretor não consegue sanar os problemas decorrentes do conflito entre as gerações. Sendo assim, 
pretende-se apresentar como os chefes podem unir forças ao invés de dispensá-las, tendo como 
resultado um ambiente de trabalho agradável, com harmonia e sincronizado para buscar as metas 
almejadas pela organização. 
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O PRG como ferramenta educacional 
Everson Sampaio Barros, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
O objetivo desta pesquisa bibliogréfica é verificar a viabilidade do uso do Role-playing Game (PRG) 

como auxiliar o pedagógico visando o desenvolvimento de habilidades e competências, tais como: 
espontainedade, criatividade, racicinio lógico, melhoramento das relações interpessoais e outros. 
Atavés de uma revisão bibliográfica de materiais sobre o tema, verificamos quais possibilidades de 
seu uso, considerando algumas das principais teorias educacionais existentes. A pesquisa tem como 
base teórica Gilles Brougere e Lev Vygotsky, e a partir dela suas relações com a PRG como 
ferramenta pedagógica valida. Por fim apresentamos propostas de uso da PRG em sala de aula, de 
acordo com a pesquisa elaborada, mostrando sua possibilidade como ferramenta de 
desenvolvimento cgnitivo e multiplicação de conhecimento, alternamente aos métodos tradicionais, 
servindo como tecnologia educacional em apio ao processo de aprendizagem utilizado normalmente. 
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Motivação nas organizações 
Nayara Cristoina Scapini, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
Este trata da utilização das teorias da motivação dentro das empresas, apresentando que o indivíduo 

deve se sentir respeitado e ter oportunidades para crescer e satisfazer suas necessidades. Para 
tanto, pretende-se mostrar o quão é importante também à criação de um ambiente propício à 
motivação que gere, consequentemente, inovação nas organizações. O estudo das teorias 
motivacionais irá nortear para que a gestão possa fazer uma mudança organizacional e cultural na 
empresa, a fim de que seus funcionários tenham prazer em trabalhar e colaborar para tal 
organização, porém lembrando que o nível de motivação para cada um é diferente, o que motiva 
uma pessoa pode não necessariamente, motivar outra. 
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: diálogo entre a Constituição 

Federal e o ensino a distância 
Maria Carolina Rodrigues Saldanha, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa analisa a relevância e o papel crucial representado pela Constituição Federal junto a 
legislação educacional para concretizar a universalização da educação superior. A partir da 
compreensão da eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, parte-se do direito a educação 
como promotor do conhecimento no qual se desenvolverão as habilidades, competências e o direito 
a igualdade de oportunidades. A educação a distância (EAD) passa a ter valor importante para o 
desenvolvimento dos indivíduos e da própria sociedade, tornando-se instrumento para o 
desenvolvimento, reduzindo as desigualdades sociais e efetivando a democracia. Por isso, 
analisamos o art. 80 da Lei nº 9.394/96 ? Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e a 
sua regulamentação pelo Capítulo I, do Decreto n° 5.622/05, para que, pelo conhecimento dos 
direitos seja possível transmitir o espírito protetivo e a segurança necessária para extinguir o 

preconceito. 
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Liderança fator determinante no meio organizacional das empresas 
Luana Meazza, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
Hoje, diante do processo de globalização em que a concorrência, e também o elevado padrão de 

qualidade aumenta cada vez mais, é fundamental a figura de um verdadeiro líder nas empresas. A 
liderança é a capacidade de administrar, tendo em vista a organização e mobilização da equipe de 
trabalho. Contudo, um líder precisa trabalhar em harmonia com sua equipe. O objetivo da pesquisa 
é mostrar a importância da liderança no meio organizacional da empresa, tendo em vista as 
constantes transformações da atualidade. O presente trabalho consta de uma revisão bibliográfica, 
a qual busca abordar alguns conceitos em relação à liderança, estilos, princípios e características de 
líderes, gerenciamento, as novas abordagens de liderança, conceito de organização, e a importância 
da figura do líder nas organizações empresariais. 
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O enfermeiro como educador atuando no universo masculino 
Nélida Gleci Leyes Lopes, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
O Ministério da Saúde lançou em agosto de 2009, em Brasília, a Política Nacional de Saúde do 

Homem, visando qualificar a saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que 
resguardem a integralidade da atenção, colocando o Brasil na vanguarda das ações voltadas para a 
saúde do homem. As pesquisas sobre masculinidade e saúde têm gerado debates por parte dos 
pesquisadores da área, todavia são escassos os estudos empíricos que procuram compreender a 
relação entre gênero e saúde/adoecimento, descrevendo como é a concepção dos homens, quanto 
à sua saúde e à promoção desta. Alguns estudos científicos comparativos entre homens e mulheres, 
têm comprovado o fato de que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às 
enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais precocemente que as mulheres. A possibilidade 
da inclusão da saúde do homem no contexto metodológico, através do enfermeiro como 
educador,através de uma metodologia participativa, organizando conteúdos, critérios de avaliação 
e orientações didáticas para esse estudo integrando às áreas curriculares, aos demais temas 
transversais e ao cotidiano da vida parece ser de vital importância. 
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A importância de ações e planejamento de marketing no ramo da construção 

civil 
Natália Tenório Gomes, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Conhecer em profundidade o mercado em que atua, as peculiaridades do negócio, seus concorrentes 
e principalmente dominar os processos internos em sua empresa são qualidades essenciais para 
qualquer empresário de qualquer setor, seja da área de prestação de serviços, indústria ou 
comércio. Para tal atuação, os empresários e administradores estão abrindo mão de uma importante 
ferramenta conhecida como ?Planejamento Estratégico?, que estuda o contexto completo em que 
uma organização está inserida, todas suas complexidades e as possíveis interações (negativas ou 
positivas) com seu negócio. Este tipo de planejamento tem se tornado tão importante para as 
empresas, porque determina o melhor caminho a ser trilhado, bem como o ritmo e inúmeros outros 
aspectos envolvidos para que toda a empresa atinja sua meta estabelecida em níveis altos de 
qualidade interna e externa. O objetivo deste trabalho é analisar esse planejamento na empresa 

Âncora Chumbadores, com sede localizada na cidade de Vinhedo (interior de SP, a menos de 90 km 
da capital), e que possui atuação nacional. 
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Captação seleção e retenção de talentos nas organizações 
Haline Dal Alba, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
Com a rápida e crescente mudança no mercado de trabalho as organizações estão modificando seu 

modo de gerir seus funcionários, ou seja, aos poucos estão implantando o sistema de Gestão 
Estratégica de Pessoas. Neste tipo de gestão os funcionários passam a ser vistos como talentos em 
potencial de mercado. O objetivo deste estudo é mostrar algumas estratégias e instrumentos para 
a captação, seleção e retenção de talentos, focando num perfil de competências onde tenta se 
encontrar o candidato certo para o cargo certo. 
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Educação em saúde: adesão ao uso de equipamento de proteção individual pela 

equipe de enfermagem 
Joana Huber, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
O trabalho em questão tem como justificativa a não adoção rotineira do uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual por muitos profissionais da equipe de enfermagem na sua prática laboral. É 
fundamental a educação em saúde para despertar a conscientização, a motivação e o interesse 
desses profissionais. Haja vista, que a educação é uma função inerente a esta profissão. Esta 
pesquisa é caracterizada do tipo exploratória, descritiva e com abordagem qualitativa. Foi realizada 
numa clínica de Nefrologia e Diálise na cidade de Rio Grande/RS. A partir da análise dos dados, 
evidenciou-se que todos os profissionais de enfermagem têm conhecimento e relatam a importância 
do uso de Epis, apesar de não fazerem uso deles. 
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A pedagogia empresarial como importante ferramenta dentro das organizações 
Giomara Faccin, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem como objetivo identificar de que forma o pedagogo empresarial pode 

contribuir no processo educativo no âmbito organizacional, sempre focando e incentivando a 
capacidade criativa por parte dos colaboradores, que precisam acompanhar a dinâmica das 
mudanças empresariais e para isso, precisam aprender a empreender. Para que uma organização 
torne-se competitiva deve buscar a implantação da qualidade total, esta por sua vez busca a 
melhoria contínua dos processos, produtos e serviços. Desta forma a empresa precisará contar com 
pessoas que estejam envolvidas, não somente para melhorar as atividades externas, mas também 
as internas da organização. Na empresa, há necessidade de se conseguir mudança de 
comportamento com o objetivo definido de melhorar a produtividade pessoal, o processo que deve 
se realizar é o processo educativo e não somente instrutivo. O método a ser aplicado será o dedutivo. 
A técnica de coleta de dados será pesquisa de documentação indireta, através de estudo 
bibliográfico, banco de dados, revistas e Internet. A pedagogia empresarial é uma atividade a ser 
executada dentro da organização, contando com o apoio do setor de recursos humanos, 

colaboradores e gestores com a finalidade de alcançar um desempenho que possa combinar as 
necessidades individuais das pessoas com as da organização. 
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A influência da cultura do individuo na forma de gerenciamento das 

organizações 
Gabriele Tamiozzo, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
O advento da globalização condicionou às empresas um ambiente com elevado grau de 
concorrência, implicando a busca de formas para se manterem competitivas no mercado. O processo 
de adaptação a essas novas condições somente se concretiza a partir de inovações e mudanças 
constantes na forma de gerenciamento da organização. Nesse contexto, utilizando-se de pesquisa 
bibliográfica, o presente artigo se propõe a fazer uma análise da influência da cultura no 
gerenciamento das organizações, com o intuito de salientar e caracterizar a relação entre cultura, 
comportamento e desenvolvimento organizacionais. Por fim, sem a pretensão de esgotar a temática 
em questão, aponta-se que a cultura, o comportamento e o desenvolvimento organizacional 
encontram-se intimamente interligados, sendo que emerge da relação entre eles um ambiente 
corporativo que possibilite o gerenciamento ideal para a manutenção e a sobrevivência das 

organizações que almejam sucesso no mundo dos negócios. 
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O desafio de implementar cursos com consideravel carga horária prática dentro 

das exigências da modalidade EAD 
Marcio Santos, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
O tema central deste trabalho é destacar a importância da implementação de aulas práticas na 
educação à distância, almejando cativar os alunos do início ao fim do curso, propiciando desta forma 
cursos mais atrativos, com métodos contextualizados, tornando a aprendizagem ainda mais 
interativa e abrangendo também cursos que exijam maior carga horária prática. A parceria com 
empresas especializadas pode ser apontada como uma solução para que as instituições que possuem 
cursos na modalidade de ensino a distância implementem as novas metodologias com foco no 
desenvolvimento de atividades práticas, contribuindo assim para o conceito de autonomia do aluno 
na aprendizagem, e a exigência cada vez maior de cursos a distância. Visto que os novos métodos 
implementados com apoio de instituições privadas deverão conter os artifícios necessários para que 
a aula a distância se torne atrativa e de qualidade, para que o aluno tenha facilidade de aplicar tanto 

os conhecimentos teóricos como os conhecimentos práticos. 
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Pedagogia empresarial: a contribuição do pedagogo para o sucesso 

organizacional por meio de uma prática educativa 
Edimir Soeiro Góis, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
Ao escolher o tema pedagogia empresarial buscou-se fazer um estudo acerca da atuação do 
pedagogo dentro das organizações, procurando verificar sua real contribuição para este ambiente. 
Para isso foi necessário compreender o contexto de gestão desde os tempos de Taylor até os dias 
de hoje, constatando as mudanças ocorridas ao longo dos anos. Devido a tantas mudanças e a 
questão da globalização, a pedagogia empresarial surge para contribuir com as novas exigências 
que o mercado de trabalho apresenta. Além disso, a pedagogia está sempre a procura de estratégias 
e metodologias que possam garantir uma melhor aprendizagem, lembrando que aprendizagem é a 
mudança no comportamento das pessoas. Assim, o pedagogo se torna uma peça fundamental para 
trabalhar com os colaboradores dentro das organizações, tendo competências necessárias para 
atuar na área de recursos humanos, desenvolvendo atividades de treinamento e desenvolvimento. 

A função principal do pedagogo é a de trabalhar a questão de gerar mudanças no comportamento 
das pessoas para que estas melhorem tanto o seu lado de atuação profissional quanto pessoal. 
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Tecnologias na educação: as mídias sociais no processo ensino-aprendizagem 
Marcos Nunes Lucas, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
A constante busca pelo conhecimento tem colocado diversos recursos tecnológicos dentro das salas 

de aula, mas, muitas vezes, pelos motivos errados. O simples uso das tecnologias em ambientes de 
aprendizagem não garante a correta adequação aos anseios educacionais da atualidade. As 
metodologias de ensino devem ser repensadas, objetivando a construção do saber pelo aluno 
contemporâneo. Neste contexto, as mídias sociais podem desempenhar um papel fundamental, para 
isto é preciso fornecer o conhecimento técnico-científico necessário na formação docente e 
continuada dos educadores. Com as mídias sociais, o processo de ensino-aprendizagem apresenta 
aspectos de aprendizagem coletiva, resultando na construção colaborativa do conhecimento. 
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Treinamento nas organizações 
Daiane Cantoni, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
Este artigo trata dos treinamentos usados nas organizações. Cada organização tem sua visão e 

missão para tentarem alcançar seus objetivos. Por isso ela procura identificar e desenvolver as 
habilidades de seus colaboradores. O treinamento é decisivo quando a organização define talentos 
e perfis que buscam. É importante a empresa eleger competências que devem ser exigidas para 
cada cargo. Para isso é necessário a identificação da necessidade do treinamento, depois o 
planejamento e execução do mesmo. Depois da execução do treinamento é importante a avaliação 
do mesmo. Ela ocorre em quatro níveis, e tem o objetivo de avaliar os resultados, para verificar se 
ele foi proveitoso e benéfico para a empresa. 
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Lider: uma nova perspectiva para atender os lideres da Geração Y 
Carin Marise Kryszezun, Viviane Laimer 

 
Resumo 
 
Conviver com gerações diferentes é uma tarefa desafiadora e nada fácil. São pensamentos, atitudes, 

comportamentos que levam a conflitos e desentendimentos, quando não são bem administrados. 
Na gestão de pessoas a diferença é observada nas atitudes dos líderes e liderados, pois apresentam 
uma mista de culturas que fazem parte de um mesmo ambiente de trabalho. Cabe a cada indivíduo 
respeitar a geração do outro, oportunizando o convívio no ambiente de trabalho. Este artigo tem 
por objetivo apresentar as diferentes gerações e o que cada uma pode oferecer para continuar 
inovando e criando. As empresas apresentam uma expectativa em relação aos futuros líderes e 
colaboradores. Entretanto demonstram preocupação na hora da contratação e de preparar os jovens 
inquietos da geração y. Necessita ser analisada a atitude e participação da geração Y, respeitando 
e identificando talentos. 
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Estratégias utilizadas no processo ensino aprendizagem na percepção dos 

discentes da fisioterapia 
Helena Garcia dos Santos, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
As diretrizes curriculares nacionais propõem ao Curso de Fisioterapia uma formação que contemple 
os aspectos específicos da atuação como profissional, como também recomenda a inclusão de 
discussões que permitam a formação cidadã e o enfrentamento dos problemas sociais. A construção 
de habi-lidades e competências no perfil do futuro fisioterapeuta ocorre perante o uso de estratégias 
de ensino-aprendizagem condizentes. O objetivo foi avaliar a percepção dos discentes do curso de 
Fisioterapia frente às estratégias de ensino-aprendizagem vivenciado. Esta pesquisa é qualitativa 
com dados coletados por meio de entrevistas semi-estruturada aplicadas a 15 discentes do curso 
de Fisioterapia. Fez-se análise de conteúdo. Os resultados aponta-ram que as praticas alternativas 
de ensino capacitam o aluno extrapolando a aprendizagem técnico-científico, para a formação do 
profissional como ser humano por meio da participação do aluno, interação do grupo e inovações 

tecnológicas. 
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O envelhecimento e a plasticidade comportamental do idoso 
Manoa Ester Sara de Sousa Reis, Monalisa Sbampato Souto 

 
Resumo 
 
A plasticidade comportamental do idoso se trata do potencial de mudança do ser humano, sua 

flexibilidade e resistência para lidar com desafios e exigências, ocorridas através do processo 
contínuo de transformações. Estes processos ocorrem de forma natural sendo inevitável com o 
envelhecimento, e depende de uma diversidade de fatores determinantes que envolvem: históricos, 
físicos, biológicos, psicossocial e espiritual. O objetivo é descrever os achados publicados na 
literatura sobre a plasticidade comportamental do ser humano em fase de transformações ocorridas 
com o envelhecimento. Discussão: um dos desafios que as ciências atualmente enfrentam é o de 
perceber os limites e as potencialidades para o desenvolvimento na velhice, sendo assim as 
intervenções devem ter como meta básica possibilitar o desenvolvimento de estratégias que ajudem 
a aprimorar as interações sociais e familiares. A conclusão é que a população mundial está 
envelhecendo, é necessário manter condições para que estas pessoas tenham uma qualidade de 
vida satisfatória. Novas pesquisas sobre o assunto devem ser incentivadas para promover maior 
conhecimento sobre o processo de envelhecimento e suas transformações. 
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Prevenção de úlcera por pressão em idosos: implantação de um programa de 

prevenção em assistência domiciliar-relato de experiência 
Ana Paula Medéia de Castro, Monalisa Sbampato Souto 

 
Resumo 
 
A úlcera de pressão pode ser definida como uma lesão causada pela interrupção de sangue em 
determinada área, isso ocorre pela pressão aumentada por muito tempo no local e mais comum em 
proeminências óssea. Trata-se de uma ferida crônica de longa duração, que pode reincidir 
freqüentemente e sua cicatrização é muito difícil. Pode afetar diretamente na auto-estima e na auto-
imagem do idoso, o que pode levar a problemas emocionais, psicossociais e econômicos. A 
prevenção envolve diretamente a participação dos auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros, 
membros da família e cuidador. Nesse sentido, o Programa de Suporte Domiciliar de um hospital 
particular da cidade de Campinas em parceria com a equipe da Enfermagem Especializada 
Domiciliar(EED) buscam prevenir e tratar precocemente estas feridas em pacientes restritos ao 
domicílio, com alto grau de dependência e risco para formação UP. O presente trabalho tem por 

objetivo descrever o modelo de prevenção de UP aplicado a idosos atendidos por este Programa. 
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Risco de crédito e taxa comercial de empréstimos à pessoas físicas: a 

contradição entre a teoria e dados atuais 
Raquel de Almeida Sampaio, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
O risco de crédito apresenta uma ameaça em potencial ao sistema financeiro brasileiro, 
principalmente quando se tem a inadimplência e consequentemente a elevação da taxa de juros 
comercial. No entanto segundo dados da última Ata do COPOM (Comitê de Política Monetária), 
realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 2012 a inadimplência aumentou 1,1% em 12 meses e a 
taxa de juros comercial para pessoas físicas teve uma redução acumulada de 9,6 p.p. Através de 
uma pesquisa exploratória, com levantamento bibliográfico identificou-se que a inadimplência 
apesar de ser o item mais oneroso na formação da taxa, não foi a causa da redução. O motivo maior 
foi a redução da taxa básica da economia (Taxa Selic) em 5 p.p. no acumulado de 12 meses, em 
seguida foi a possível diminuição da margem de lucro do bancos e por último as mudanças políticas 
econômicas no Brasil e no mundo. 
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Análise financeira: relevância nas micros e pequenas empresas 
Patricia Correa Martins, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
Neste trabalho apresentaremos a análise financeira como importante ferramenta para o 

planejamento e controle financeiro, auxiliando nas tomadas de decisões de empreendedores nas 
micro e pequenas empresas. A análise financeira é de extrema importância na administração 
financeira, visto que, esta é uma das principais responsáveis pela permanência e continuidade das 
empresas no mercado, sendo que através dela podemos mensurar e analisar sua capacidade em 
saldar compromissos, planejar futuros investimentos devido a lucros e/ou resultados positivos e 
antecipar prejuízos visando à melhor decisão de recuperação. Portanto, seu conteúdo será composto 
por um breve relato de como se introduziu a análise financeira na administração das empresas, 
classificação das micro e pequenas empresas e sua taxa de mortalidade, e ferramentas para análise 
financeira. 
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Auditoria interna no setor público 
Michelle Nataly Forti, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
Este trabalho visa demonstrar que a auditoria interna governamental é o ponto de equilíbrio do 

sistema de controle interno de uma organização, mostrando-se importante para uma boa 
administração pública. A Audi-toria Interna é um instrumento gerencial da gestão da Instituição, 
tendo como atividade principal o assessoramento e a avaliação da qualidade do desempenho das 
áreas meio e fins da Instituição em relação às atribuições, normas e procedimento definidos para a 
mesma, visando contribuir para a maximização dos resultados a serem alcançados. Um sistema de 
controle interno, bem concebido e aplicado com eficiência oferece razoável segurança para que erros 
possam ser evitados, ou prontamente descobertos no curso normal das operações rotineiras, de 
forma a serem corrigidos imediatamente. Sendo assim, quando o auditor entende que o sistema de 
controle interno está realmente funcionando, ele possui a comprovação de que as informações 
fornecidas por esse sistema merecem confiança. A auditoria interna governamental fiscaliza e avalia 
o grau de confiabilidade e controlar a eficiência e a eficácia dos controles internos do órgão ou da 
entidade auditada, com toda a autonomia que a lei lhe assegurar, sem com eles se confundir. Para 

tanto utiliza-se de técnicas de auditorias definidas pelos órgãos de Controle do Poder Executivo 
Federal uma delas é a Matriz de Risco. 
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Análise de viabilidade financeira de projetos de investimentos em micro e 

pequenas empresas 
Márcia Midori Yamamoto Miyabara, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
Como maioria das empresas brasileiras se enquadra na categoria de microempresas e de pequeno 
porte, devido ao pequeno número de empregados, seu baixo capital, baixo nível de comercialização 
e produção e consequentemente baixo faturamento poderão durante a sua existência necessitar de 
investimentos com recursos de terceiros. Na tentativa de obtenção de êxito para o sucesso do seu 
investimento e atender as exigências da instituição financeira que concederá o crédito, a empresa 
necessitará elaborar uma plano de negócios que demonstrará a sua viabilidade ou não. 
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A Implementação de gestão de risco operacional nas micro e pequenas 

empresas no Brasil: identificando processos de gerenciamento 
Elaine Silva de Carvalho, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
Na realidade Brasileira podemos identificar o quanto é presente as micro e pequenas empresas, elas 
são em número de grande escala no Brasil, no entanto, sabemos que para uma empresa obter bons 
resultados, crescer e trazer mais estabilidade em seus negócios, elas irão enfrentar riscos durante 
sua operação. A empresa que não sabe controlar os seus riscos tendem a não conseguir bons 
resultados, podendo ser estes ocasionados por falta de gerenciamento. Identificar os processos de 
gerenciamento traz a empresa mais facilidade durante a implementação do gerenciamento, pois 
sabendo quais são os pontos e as atividades necessárias, se trabalha com mais facilidade, para 
impedir que estes riscos prejudiquem no resultado final da empresa. 
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O agronegócio no Distrito Federal e suas contribuições para o reconhecimento 

da região no cenário agrícola nacional 
Franciele Matté, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
Atualmente no Brasil as atividades primárias, com destaque a agricultura nos moldes do agronegócio 
estão entre as principais contribuidoras da economia nacional. O Distrito Federal conseguiu se inserir 
bem nesse panorama ganhando status de grande produtor de gêneros agrícolas. Objetiva-se com o 
estudo analisar o direcionamento dado ao agronegócio tanto no Brasil quanto em sua capital, 
enfatizando o destaque alcançado pelo segundo no cenário agrícola do país. Na análise foram 
evidenciados os motivos que levaram o governo a incentivar o desenvolvimento agrícola de Brasília, 
principalmente a partir da década de 1970, indicando as características que a tornaram atrativa 
para os agricultores, financiamentos, empreendimentos e investimentos em tecnologias, 
proporcionando aumento da área plantada e da produção de grãos, por exemplo. 
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A importância da auditoria interna no processo de gestão das organizações em 

um ambiente globalizado e cada vez mais competitivo 
Denise Silva Oliveira, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
No contexto de um mundo globalizado e de crescente competitividade, a necessidade de 
informações úteis que sirvam de apoio à gestão, faz com que a auditoria interna assuma um papel 
cada vez mais relevante para as empresas. Além de importante, a auditoria se tornou necessária às 
organizações. Focada na melhoria dos controles e processos, a auditoria interna se tornou uma 
aliada na verificação e fiscalização destes controles, proporcionando aos gestores segurança na 
tomada de decisão. Diante da relevância que a auditoria tem ganhado nos últimos anos, o objetivo 
deste artigo é demonstrar a importância da auditoria interna no processo de gestão das organizações 
em um ambiente globalizado e cada vez mais competitivo 
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Gestão de contas a receber em uma empresa de bebidas 
Simone dos Reis Rodrigues, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
O tema proposto, em forma de artigo cientifico, aborda o risco financeiro decorrente da carteira de 

recebíveis dentro de uma empresa de bebidas, delimitando a discussão dos procedimentos utilizados 
na cobrança, gerenciamento da carteira de contas a receber e controle da inadimplência realizado 
dentro das organizações no segmento de bebidas. Para atingir o objetivo da pesquisa foram 
considerados conceitos de administração, fluxo de caixa, risco de crédito e contas a receber de 
diversos autores, sua utilidade, funcionamento e importância. Diante disso, foram validadas as 
práticas de cobrança utilizada dentro das empresas visando o controle da inadimplência, e a melhor 
métrica para medir o indicador de inadimplência entre três empresas de grande porte do setor 
levando em consideração a cultura e entendimento adotado pela Gestão Financeira de cada 
organização. O intuito de sustentar os processos na área de contas a receber tem por objetivo 
diminuir os efeitos da inadimplência sem que está prejudique a saúde financeira da empresa. 
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Psicomotricidade e lateralidade na educação pré-escolar 
Cirlene Lourenço de Carvalho Silva, Cida Madureira 

 
Resumo 
 
Este artigo terá como objetivo analisar a importância da lateralidade e possíveis problemas que a 

má definição da Lateralidade pode acarretar, bem como repensar a prática pedagógica a partir da 
Psicomotricidade e contribuir com possível alternativa pedagógica capaz de facilitar a compreensão 
das mais diversas formas de interagir da criança com o ambiente escolar, abordando o 
psicopedagogo como aliado do processo ensino-aprendizagem na educa-ção de crianças em idade 
pré-escolar. Proporá, de forma integrada com os autores, atividades e alguns exercícios que o 
professor poderá fazer, contribuindo assim para o desenvolvimento da aprendizagem. 
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Análise histórico-financeira das consequências advindas à Caixa Econômica 

Federal com a criação da Emgea - Empresa Gestora de Ativos 
Mário Jorge Leite da Silva, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
Com o advento do Acordo de Basiléia I e a estabilização da economia advinda com o Plano Real em 
1994, as instituições financeiras se viram obrigadas a se adaptarem às novas regras que tinham o 
objetivo de garantir estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. O Governo tomou diversas 
medidas como o PROER para os bancos privados, PROES para os bancos estaduais e finalmente o 
PROEF para os bancos federais, entre eles a Caixa Econômica Federal. Por ocasião do lançamento 
do PROEF, foi criada a EMGEA ? Empresa Gestora de Ativos, com o fim de receber os créditos tóxicos 
da Caixa e sanear o seu balanço para enquadrá-la nas regras de Basiléia, especialmente com relação 
ao aprovisionamento imposto pela Resolução nº 2.682/99 do Banco Central do Brasil. 
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Tradução jornalística: especificidades 
Ariel Lobos, Fátima Abbate 

 
Resumo 
 
A tradução jornalística adquiriu especificidades que podem ser equiparadas com a velocidade nas 

transformações tecnológicas e, hoje, seu papel está em permanente redefinição frente à aparição 
das diferentes redes sociais que tornaram o mundo uma ?aldeia global?. Isso fez com que os meios 
massivos de comunição enfrentassem pela primeira vez milhões de concorrentes capazes de 
ultrapassar a velocidade delas para transmitir as informações. Ainda, essa crescente globalização 
operou uma modificação mais importante na mídia: derrubou a sua pretendida ?transparência? e a 
mostrou como o instrumento que veicula diferentes interpretações da realidade, muitas vezes, em 
consonância com os poderes hegemônicos. Diante desse fato, este trabalho pretende, no começo, 
estabelecer uma série de técnicas de tradução de artigos jornalísticos que irão dar conta da maneira 
em que a informação é construída nesse âmbito a partir de uma perspectiva formal. Em um segundo 
momento, aprofundaremos esse estudo através de elementos pertencentes à análise do discurso. 
Esses elementos nos permitirão revelar a ideologia presente em todo artigo jornalístico e que, nós, 
tradutores não podemos desconsiderar, sob pena de passar por alto elementos ou vetores que serão 

nossas diretrizes na hora de encarar uma tradução. 
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O gerenciamento da logística reversa na empresa de telefonia móvel Telefônica 

Vivo do Distrito Federal 
Juliane Soares da Silva, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
A logística reversa tem a função de agregar valor a um produto que antes poderia ter sido tratado 
como lixo e descartado desapropriadamente, gerando assim maior lucro e menor desperdício dentro 
de uma organização. O correto descarte de produtos está diretamente ligado a sustentabilidade nas 
empresas que apresentam este fluxo e aparece como um fator de competitividade no mercado em 
que atuam. No cenário da telefonia móvel, o retorno de produtos como aparelhos celulares, baterias, 
entre outros e a sustentabilidade também se interligam e atuam cada vez com mais eficácia perante 
os consumidores, com o intuito de mostrar que o avanço da tecnologia móvel e um correto descarte 
das antigas tecnologias caminham juntos rumo a um processo sustentável dentro deste panorama 
de consumo. 
 

Palavras-chave 
 
Tecnologia móvel; Sustentabilidade; Logística reversa. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Clarice Lispector como tradutora: um lado pouco conhecido da escritora, 

jornalista, cronista e a influência da tradução nas suas obras 
Adriana Saavedra, Fátima Abbate 

 
Resumo 
 
Clarice Lispector, assim como muitos outros conhecidos escritores brasileiros, trabalhou como 
tradutora. E não só como tradutora: Clarice também trabalhou como jornalista e cronista. No caso 
de Clarice, os trabalhos de tradutora aconteceram por necessidade financeira e também quando 
morava no exterior com o então marido diplomata. Em tudo o que fazia, Clarice se envolvia 
profundamente, e assim também foi com a tradução, a ponto de alguns especialistas em literatura 
brasileira encontrarem pontos em comum de uma tradução feita por ela do francês para o português 
e uma de suas maiores obras. O que tentaremos mostrar neste artigo é como o ofício de tradutora 
possivelmente ajudou-a a criar um dos seus romances mais famosos: A hora da estrela. Seriam 
algumas obras literárias uma transcriação, uma mistura de tradução com a imaginação de quem as 
escreveu? 
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Análise da viabilidade da implantação das atividades de controladoria em uma 

empresa de pequeno porte do segmento de segurança eletrônica 
Eduardo Souza Trigueiro, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
As constantes variações no cenário econômico mundial obrigam as empresas a se adaptarem 
rapidamente a novos contextos. As pequenas empresas são mais vulneráveis a essas variações, e 
isso pode ser constatado analisando o alto índice de mortalidade deste tipo de organização no Brasil. 
A busca por melhores práticas de gestão é essencial para evitar a mortalidade prematura e ajudar 
na sobrevivência das pequenas empresas. Assim, o estudo de viabilidade da implantação das 
atividades de Controladoria para auxiliar o processo de gestão é apresentado como um bom recurso. 
A pesquisa mostra que as atividades de Controladoria podem ser adaptadas para aplicação no 
ambiente de uma pequena empresa, através do acompanhamento efetivo dos controles internos e 
assegurando informações confiáveis para auxiliar o gestor no processo decisório. 
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Tradução de diálogos: tradução e cotejamento do conto 'The killers' de Ernest 

Hemingway 
Fátima V. Costa, Fátima Abbate 

 
Resumo 
 
Com base na asserção acima, o presente artigo tem como objetivo analisar as características dos 
diálogos do conto The Killers (Os Assassinos) de Ernest Hemingway por meio do cotejamento da 
nossa tradução com o texto original. Pretendemos demonstrar a partir dessa análise a importância 
do papel do tradutor ao traduzir diálogos, no que diz respeito à fidelidade ao seu 'registro', o qual 
caracteriza a personalidade dos personagens tanto física como psicologicamente, ou seja, sua forma 
de falar, agir e de se vestir, assim como determina também o contexto e o ambiente em que se 
passa a 'história'. Para fundamentar e classificar o presente estudo, apoiamo-nos nas características 
intrínsecas aos diálogos, que são a estrutura e a coerência do processo comunicativo com um todo. 
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Mafalda: a tradução 
María S. Gutierrez Cabello, Fátima Abbate 

 
Resumo 
 
O presente trabalho visa analisar e explicar as principais dificuldades da tradução de elementos 

culturais no caso particular do humor. O sucesso da Mafalda foi tão grande que foi traduzido para 
diversos idiomas, entre eles o português. O intuito desta análise é tentar realizar uma análise de 
como os tradutores desse idioma conseguiram plasmar na língua de chegada grande parte da 
riqueza dos textos originais, utilizando diferentes técnicas de tradução. Apresentam-se algumas 
noções fundamentais de tradução que serão utilizadas para a análise do corpus: empréstimo, 
decalque, tradução literal, transposição, modulação, equivalência e adaptação. Estas noções provêm 
de teorias de tradução focadas no aspecto verbal da transferência. Uma das teorias mais difundidas 
é a dos professores canadenses Vinay e Darbelnet (1995). Para estes autores existem duas 
estratégias: a tradução direta, quando existe um equivalente exato na língua de chegada ou o 
tradutor utiliza o termo da língua de origem, e a tradução oblíqua, quando a língua de chegada não 
tem um equivalente exato para expressar o conteúdo desejado. 
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Análise de controle de informações econômico-financeira: estudo de caso na 

Empresa de Engenharia Ltda. 
William Araújo Maia, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
O controle de informações econômico-financeiro é condizente com qual-quer estrutura de empresa, 
podendo esta ser de pequeno, médio ou de grande porte. Fato este, que a própria legislação 
brasileira requer tal atitude pelos empresários ou proprietários, seja na formação ou na pró-pria 
constituição de uma empresa quando se registra na junta comercial. Verificar de que forma é 
realizado o controle de informações econômico-financeiro, e de que forma este controle influencia a 
estrutura organiza-cional de uma empresa é foco apresentado nesta pesquisa a fim de con-tribuir 
com método eficaz para as organizações empresariais prolonga-rem a sua existência e estas 
posteriormente contribuírem para constru-ção de uma sociedade mais rica, tanto em conhecimento 
quanto em de-senvolvimento econômico. O controle de informações para tomada de decisões na 
empresa, tanto pelo profissional controller quanto pela uni-dade de controladoria são os focos com 

maiores destaques explicativos que decorrem nesse trabalho, nos relatos de estudo de caso, de 
uma empresa no ramo da engenharia civil de médio porte. 
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A importância do planejamento e controle orçamentário em pequenos 

empreendimentos 
Bruno de Jesus Viana, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
Uma das áreas mais sensíveis dentro das empresas é a administração financeira. Em um mercado 
que se torna cada vez mais competitivo, o papel das finanças para o sucesso empresarial é ainda 
mais importante. Toda e qualquer ação de uma organização demanda recursos financeiros e esses 
são extremamente escassos. Por esse motivo, um adequado planejamento e controle orçamentário 
precisa ser considerando dentro das estratégias de um negócio para se obter vantagem competitiva. 
Tal realidade não é diferente para os micro e pequenos empresários. A obtenção de recursos em 
empreendimentos de menor vulto não é simples, tendo em vista que o acesso ao crédito é restrito. 
Dessa forma, para garantir a continuidade do seu negócio, o proprietário precisa observar 
cuidadosamente as entradas e saídas de caixa. O objetivo deste estudo é analisar se o planejamento 
e controle orçamentário, ou a ausência dele, é fator relevante para o sucesso ou insucesso de 

pequenos empreendimentos. 
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Motivação de empregados públicos: um estudo de caso em uma empresa pública 
Flávio Garcia de Oliveira, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo conhecer o nível de motivação dos funcionários para a realização das 

atividades. Possibilitando ainda verificar quais são os métodos utilizados para motivar os 
funcionários, levantar os pontos negativos que impactam na motivação bem como as dificuldades 
encontradas para a implantação de um programa motivacional. A técnica utilizada para atingir os 
objetivos trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada em estudo de caso que permite conhecer e 
interpretar a realidade da motivação dos funcionários durante a realização das atividades no local 
de trabalho. Por meio dessa análise foi possível descobrir que os funcionários não estão motivados 
no trabalho e que essa falta de motivação interfere diretamente na qualidade das atividades 
exercidas; expondo a falta de comprometimento dos gestores, problemas com a política da empresa 
e dificuldade de aceitação do processo utilizado 
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A importância do planejamento estratégico para um grupo de microempresas do 

ramos de bares e restaurantes 
José Ailton Fonseca, Gilson Freire da Fontoura Gomes 

 
Resumo 
 
A importância das microempresas é cada vez mais evidente para a economia nacional, oferecendo 
uma grande contribuição para o desenvolvimento econômico. O presente trabalho tem como pro-
pósito identificar e analisar a importância do Planejamento Estratégico nas microempresas do ramo 
de bares e restaurantes localizadas em Samambaia Norte, Distrito Federal. Através de uma pesquisa 
descritiva, verificou-se que as empresas possuem planejamento, mas a formalização deste 
planejamento não é a regra. Isso acaba por impedir que o gestor possa tirar proveito de todo o 
potencial de um planejamento estratégico na orientação da administração da empresa. Dessa forma 
este trabalho apresenta um estudo sobre a importância de planejar o uso eficiente de recursos e a 
adoção de estratégias voltadas para o crescimento e a permanência (sobrevivência) das empresas 
no mercado. 
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Gestão de conflitos no âmbito escolar 
Fernanda Troes, Patricia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
O presente trabalho visa avaliar a percepção e atuação do gestor frente aos conflitos que ocorrem 

no ambiente escolar. Para isso foi desenvolvido um projeto em uma escola estadual durante quatro 
meses, no qual um grupo de professores pode através de uma entrevista exploratória individual 
manifestar a sua percepção frente à gestão de conflitos no âmbito da escola. Percebeu-se que a 
maioria dos entrevistados já teve ou ainda tem algum tipo de conflito com seus respectivos colegas 
e que a escola/gestão não desenvolve nenhum projeto voltado para a resolução desses conflitos. 
Os resultados mostram a dificuldade que o grupo apresenta em lidar com o conflito e a incapacidade 
de identificar as circunstâncias que derivam do mesmo, uma vez que somente conseguem ver o 
conflito como uma manifestação destrutiva. Para o desenvolvimento do seguinte trabalho obtou-se 
por uma pesquisa exploratória, a qual favorece o estudo do fenômeno em questão, gestão de 
conflitos no âmbito escolar, através de um levantamento bibliográfico e entrevista com profissionais 
da área.A análise da gestão dos conflitos na escola em questão foi pautada na percepção do grupo 
de professores em relação a atuação da gestão frente aos conflitos existentes, a qualidade da relação 

entre os diferentes membros da escola, o comprometimento das atividades e do desempenho da 
equipe no âmbito escolar. 
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O estudante na educação a distância: motivação e dificuldades 
Jose Medau, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
A motivação tem fundamental importância no desempenho e aproveitamento do estudante em todas 

as modalidades de curso. O presente trabalho focaliza os fatores que contribuem para o aumento 
ou diminuição da motivação do aluno no contexto da Educação a Distância. Traça um panorama da 
evolução da EaD, seus diferentes modelos e seu público. Analisa os cuidados a serem considerados 
pelas organizações que oferecem cursos nessa modalidade e ressalta aspectos de gestão, 
diretamente ligados à satisfação e motivação do aluno no decorrer do curso. 
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Comportamento de consumo e meios de comunicação- uma avaliação sobre a 

percepção do consumidor de farinhas de trigo para uso doméstico 
Gustavo Degrandi Spegiorin, Patricia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
As formas como os consumidores decidem as suas compras de farinhas de trigo para uso doméstico 
no atual varejo alimentício requer das indústrias fornecedoras deste canal, muita cautela na hora 
de investir em ações de marketing e comunicação. Visto a crescente concorrência, sendo o mercado 
cada vez mais disputado e as margens mais apertadas, tornou-se indispensável avaliar o 
comportamento do consumidor e suas preferências de mídia. Ou seja, seus hábitos, frequências de 
compra, além de identificar quais e também os melhores meios de comunicação para implantar 
ações de marketing com objetivo de incrementar as vendas, fidelizar e se comunicar com estes 
consumidores. Para esta identificação foi realizada uma pesquisa descritiva quantitativa coletando 
dados através de questionário estruturado utilizado para entrevistar 300 pessoas na cidade de 
Caxias do Sul. As respostas trouxeram resultados muito importantes como o processo de definição 

de uma compra, meios de promoção do produto que geram vendas e identificação de novas 
oportunidades e meios de comunicação com os consumidores. Entre os principais resultados 
destacam-se a dimensão do perfil de consumo, ações que podem ser realizadas no ponto de venda 
e a maneira indicada para promover os produtos em meios de comunicação. 
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Uma avaliação dos fatores de utilização do internet banking 
Alex Alan Aguiar, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
Pretende-se estabelecer quais fatores os usuários de Internet Banking de um determinado banco 

acham importante para sua utilização e qual o grau de importância de cada um deles. Através de 
pesquisa qualitativa realizada com clientes da própria instituição pretende-se entender um pouco 
mais os aspectos relevantes para o usuário e possivelmente não conhecidos pela mesma. Deseja-
se também, ao final, sugerir quais possíveis melhorias na área de Tecnologia da Informação devem 
ser implementadas para satisfazer o usuário da melhor maneira possível. 
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Pefug: uma análise estratégica do negócio FGTS 
Paula Carolina Assis de Ruediger Lima, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
A Caixa Econômica Federal, na condição de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), é uma organização que busca desempenhar com excelência a gestão deste fundo e 
melhorar, por consequência, a qualidade de vida da população brasileira, notadamente a parcela 
mais carente, e consolidar seu papel de executor das políticas sociais do governo. Nesse propósito, 
o aperfeiçoamento do modelo de administração vigente necessita periodicamente ser revisado. O 
objetivo deste artigo é verificar a necessidade, benefícios e ônus de um novo modelo operacional e 
tecnológico para o FGTS, analisando o Programa Estratégico do Novo Modelo Operacional e 
Tecnológico do FGTS ? PEFUG 
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Responsabilidade socioambiental nas organizações de papel e celulose 
Carla Aparecida da Silva, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
Apesar da relevância expressamente assumida em relação à área ambiental no contexto acadêmico 

e organizacional, não encontra-se muitos estudos que visem relacionar a responsabilidade 
socioambiental que as organizações possuem com a sociedade. Este artigo tem objetivo de examinar 
os impactos causados ao meio ambiente através das organizações de papel e celulose e de que 
forma as organizações vem se sensibilizando e adotando medidas para amenizar estas situações. 
Será que as organizações estão realmente se preocupando com a responsabilidade socioambiental? 
E de que forma isto vem sendo aplicado em relação à sociedade? Será destacado e identificado 
alguns métodos ou projetos criados para garantir o desenvolvimento sustentável nas organizações 
de papel e celulose. Para tanto será realizado um estudo descritivo realizado através de 
levantamentos bibliográficos e sites relacionados ao tema e os principais resultados alcançados para 
demonstrar como alguns países se preocupam com nosso planeta e o quê os mesmos fazem para a 
diminuição de CO² e de que forma a sociedade está sendo beneficiada. 
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Os fatores pertinentes à motivação no âmbito organizacional do trabalho 
José Luís Rossi, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
O artigo faz uma análise dos fatores pertinentes à motivação no âmbito organizacional a partir do 

entendimento de que com o mercado cada vez mais competitivo, se faz presente nas empresas a 
grande preocupação de não apenas contratar bons profissionais, mas também em mantê-los 
produzindo com qualidade e satisfeitos com o ambiente laboral. Nessa conjuntura, a pergunta que 
norteia tal estudo é: Quais os fatores influenciam no aumento da motivação dos colaboradores no 
ambiente laboral? Sendo assim, o objetivo é refletir sobre os fatores que influenciam o aumento da 
motivação dos colaboradores dentro das empresas. Em termos metodológicos, a opção foi por uma 
revisão de literatura de caráter qualitativa, de onde se conclui que, não basta ter bons funcionários, 
mas faz-se necessário uma Gestão Estratégica que otimize o capital intelectual presente na 
organização e resulte em um diferencial competitivo, interessante para qualquer empresa. 
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A importancia do rotulo autoadesivo como diferencial competitivo na oferta de 

produtos ao consumidor de varejo 
Evandro Henrique Figueira, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
Atualmente para se destacar num mercado cada vez mais acirrado, toda oferta de produto deve ter 
seu diferencial. Proporcionalmente deve-se produzir não somente pensando em custos operacionais, 
mas principalmente em virtude do que o cliente espera. Para isso qualquer empresa que queira ter 
sucesso precisa compreender mercadologicamente o que o cliente alvo espera dos produtos 
ofertados. Nesse sentido são abordadas ferramentas e análises a serem consideradas entendendo 
o que é marketing, o ?P? ?Produto? dos 4PS de marketing sendo que este é visualmente atrativo, 
conhecendo a pacote de valor agregado ao produto, os atributos que geram valor, o comportamento 
de compra do consumidor, a ética no desenvolvimento do rótulo e saber o que é e para que serve 
o rótulo e como usá-lo como diferenciação do produto. Pois são estes que vislumbram visualmente 
e emotivamente o consumidor, que levam a optar ou não pelo produto numa prateleira como por 

exemplo. 
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Mulheres empreendedoras rompendo a dinâmica social do paradigma sexista 
Maria de Lourdes Aoqui, Leonel Capetti, Michelle Beatriz Godoy Santos 

 
Resumo 
 
É notório o reconhecimento do talento feminino no mundo dos negócios que tem absorvido líderes 

mulheres frente a postos de comando. Este artigo tem como objetivo mostrar a evolução feminina 
no mercado de trabalho. Utilizando a capacidade de inovação, as mulheres ganham espaço na arte 
de empreender negócios, e neste contexto - a mulher brasileira está entre as mais empreendedoras 
do mundo. Três mulheres foram entrevistadas por meio de pesquisa qualitativa com o objetivo de 
traçar o perfil das características que as posicionam no mercado de trabalho até então 
predominantemente masculino. 
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Nova proposta de gestão para o atendimento do GSE na cadeia de suprimentos 

do ramo aeronáutico 
Marcos Josenildo Rosa, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
Em frente a atual fase de competitividade global, as empresas aeronáuticas buscam cada vez mais 
melhorias em seus produtos e processos para garantir seu espaço no mercado mundial e para 
melhor atender a seus clientes, visando isso busca-se uma nova proposta de gestão dos GSE e suas 
embalagens evitando desperdício em sua fabricação, logística, acondicionamento e ciclos de 
atendimento, tudo isso para melhor atender as necessidades dos clientes. Os estudos e 
levantamentos efetuados conduzem ao conhecimento que após todas as etapas verificadas, 
observa-se que a empresa poderá ter resultados satisfatórios nas operações internas, gerando um 
processo mais simples e sem refluxos em suas operações, sendo o principal beneficio, o atendimento 
aos clientes finais através de produtos e serviços que atendam e superem suas expectativas. A 
proposta sugerida poderá contribuir para obtenção de vantagem competitiva no mercado, tornando 

a empresa referência mundial no atendimento aos equipamentos de apoio no solo (GSE). 
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Proposta de melhoria da tecnologia da informação em um colégio particular na 

cidade de Botucatu 
Leandro Lopes Dionisio, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
A Tecnologia da Informação tem sido utilizada como ferramenta para melhorar os negócios da 
empresa e aumentar a eficácia da organização. As organizações estão mudando e precisam de 
práticas afinadas visando aumentar sua competitividade. Com o rápido desenvolvimento das 
Tecnologias da Informação e Comunicação, especialmente nas últimas décadas, são profundas as 
mudanças no dia-a-dia da sociedade, nos ambientes de trabalho, principalmente no que diz respeito 
ao acesso a informações; aos recursos que possibilitam que as ideias expressas atinjam maior 
número de espectadores e a eficiência e praticidade com que se realizam tarefas complexas. Sendo 
esta uma realidade que requer conhecimentos específicos que quando não adquiridos constituem 
motivos à exclusão, a perda de autonomia e realização pessoal e profissional do cidadão, é também 
problema da escola. A velocidade de tais mudanças, não acompanhadas por Instituições Privadas 

de Ensino Fundamental e Médio, abre um abismo entre escola, pais e alunos. O texto aqui 
apresentado destaca a urgente necessidade de atualização da tecnologia da informação em uma 
instituição de ensino 
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Análise do impacto de implantação do lean manufacturing na área de compras 

de uma empresa do setor aeronautico 
Rodrigo Ortiz Quintino, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
O setor de compras na empresa aeronáutica passou por uma enorme transformação. A área que 
estava apenas fazia atividades burocráticas e aquisição de insumos passou a exercer um processo 
extremamente complexo com envolvimento e integração de várias áreas da empresa como, por 
exemplo, engenharia, qualidade, logística, financeiro, entre outros, para atingir um papel 
estratégico. A transformação ocorreu por diversos fatores, dentre eles a globalização, a influência 
do modelo japonês de produção, o chamado lean manufacturing, as novas formas de relacionamento 
com os fornecedores, os avanços tecnológicos e a própria competição do mercado mundial. Com 
todas essas mudanças esse trabalho mostra a atividade de compras nos dias de hoje, sua 
importância, a decisão de fabricar ou comprar, desenvolvimento de fornecedores, o modelo japonês 
de fabricação lean manufacturing e perfil do comprador. A função do comprador requer a adaptação 

ao novo modelo e o aprimoramento do perfil e qualificação profissional 
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A estrategia da gestão de estoques para redução de custos em uma empresa 

metalúrgica 
Ailton Leite dos Santos, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
Para que as empresas consigam se manter competitivas, necessitam constantemente que seus 
sistemas sejam atualizados, para assim se manterem em um mercado que a cada dia se torna mais 
competitivo e exigente. Uma das estratégias para manter-se competitivo no mercado é uma boa 
administração de suprimentos, e pode-se dizer que uma das principais atividades logísticas é a 
Gestão de Estoques que prioriza o armazenamento adequado como menor custo possível. Este 
trabalho tem como objetivo, analisar o processo de abastecimento de estoque na cadeia de 
Suprimentos da Empresa Aeroar&Cia, e a possibilidade de redução dos custos de armazenagem por 
meio da análise e verificação dos materiais obsoletos que estejam presentes no estoque 
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A importância do mercado financeiro para as empresas de médio porte 
Vanderson Ferreira Campanha, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
Este Trabalho foi desenvolvido após analises realizadas nas empresas de médio porte, como que 

estas organizações desenvolvem suas estratégias e tomam decisões utilizando o mercado financeiro, 
Analisaremos os fatores do Mercado Financeiro Brasileiro e quais as oportunidades que pode ser 
utilizada como diferencial tanto para investimento e aplicação de recursos. As empresas se 
desenvolvem muitas vezes e não analisam os seus negócios, buscam créditos para investimento e 
perdem o controle gerando assim riscos aos investidores que na maioria das vezes são os Bancos 
de Créditos ou acionistas. Com esse estudo busca-se identificar as melhores formas de investimento, 
alinhando as estratégias para que se possa entender a área Financeira como uma área que pode 
maximizar o retorno das empresas 
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Inclusão social: pessoas com deficiência no mercado de trabalho 
Flávio Zambello, Daniele Amstalden Libardi 

 
Resumo 
 
Sabe-se que as pessoas com deficiência possuem limitações físicas ou mentais, o que muitas vezes 

não as tornam incapazes ou provocam desvantagens em determinada atividade ou função. 
Infelizmente, o preconceito e a discriminação impedem que a pessoa com deficiência tenha uma 
vida normal na sociedade. O objetivo deste artigo é analisar os desafios e as dificuldades a ser 
superado com relação às vagas no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência e como 
tratá-las. Como metodologia foi utilizada a pesquisa descritiva, tendo como referência a bibliografia 
de livros e pesquisa em sites relacionados ao assunto. O que nos difere dessas pessoas são 
simplesmente suas necessidades especiais, pois elas têm os mesmos direitos e deveres, anseios e 
desejos e grande potencial, assim como todos nós temos. Cabe às empresas e ao governo políticas 
mais eficazes para a inclusão e o bem-estar social das pessoas com deficiência. 
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Armazenagem vertical e suas vantagens 
Moreno Félix Cordeiro, Luciana Pavanelli, Roberto Tatsuya Saito 

 
Resumo 
 
Este artigo traz como tema principal a armazenagem vertical que é de suma importância quando 

bem administrado. Este segmento logístico está sendo analisado como uma solução para os gargalos 
que algumas organizações vêm enfrentando com a falta de espaço, assim garantindo a continuidade 
da produção e aumento do mix de produtos que se encontram urgentes e imprescindíveis no 
mercado competitivo. O conceito de estocagem horizontal ficou ultrapassado, pois se tornou inviável 
economicamente, tende a utilizar armazéns cada vez mais altos, aproveitando a disponibilidade dos 
equipamentos existentes de movimentação, com armazéns que tenham no mínimo 12 metros de pé 
direito. Queiroz, (2009) expõe que, no caso da verticalização, a preferência é por prédio com pé-
direito acima dos 12 m. ?Para um bom aproveitamento do m³ dos armazéns, existem vários tipos 
de estruturas de verticalização, como: portapaletes (mais comuns), racks, drive-in, cantilevers, 
mezaninos e autoportantes?. Para que não gere um transtorno ao montar as estruturas de 
verticalização, a armazenagem deve estar entre 75% a 80% da capacidade total. Estes modelos de 
armazenagem visam atender com eficiência ás especificações físicas de cada produto, ou seja, serão 

armazenados respeitando as indicações recomenda pelo fabricante. 
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Peróxido de hidrogênio, elemento estratégico e não poluente 
Adriana Cardoso Scolaro Ferreira, Fernando Codelo Nascimento, Roberto Tatsuya Saito 

 
Resumo 
 
Esta monografia é resultado de um estudo sobre o 'PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO', onde enfatizei o 

tema especifico 'PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ELEMENTO ESTRATÉGICO E NÃO POLUENTE'. O 
trabalho percorre inicialmente a definição de peróxido de hidrogênio, assim como sua historia, 
armazenamentos, descarte e manuseio do produto, concentrações, exposição e cuidados com a 
saúde, combate a Incêndios, entre outros. Aborda-se na presente obra temas como, Cloro e Dióxido 
de Cloro como elementos similares e mais poluentes, e o Flúor perante o peróxido de hidrogênio. 
Por fim, veremos as viabilidades e curiosidades para este tipo de produto químico. 
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Gestão por competências em pequenas e médias empresas 
Rosana de Fátima Seicentos Pistiquele, Fernando Codelo Nascimento 

 
Resumo 
 
A gestão por Competências é hoje um poderoso instrumento de gestão, pois consegue agregar a 

cultura, a missão, os valores e a visão, o negócio e a estratégia da empresa em um único modelo. 
Todos os subsistemas de Recursos Humanos devem estar alinhados a este modelo onde todos terão 
o mesmo objetivo: alavancar o negócio da empresa onde atuam. Porém, inúmeras pequenas e 
médias empresas no Brasil, possuem um sistema de administração paternalista. Este trabalho tem 
por objetivo mostrar que é perfeitamente possível implantar um Sistema de Gestão por 
Competências em micro e pequenas empresas. Estas empresas, costumam contratar pessoas 
apenas pela sua indicação, ou seja, amigos, parentes, amigo do amigo, portanto não há preocupação 
alguma com os conhecimentos, habilidades e atitudes que esta pessoa possa apresentar e o que ela 
pode contribuir para o sucesso do negócio da empresa. Através de pesquisa bibliográfica foram 
levantados critérios utilizados na elaboração de um guia prático para implantação deste sistema de 
gestão. Através deste guia é possível estabelecer os passos a serem seguidos, as áreas que devem 
estar envolvidas, quais pessoas tem o poder da decisão, estabelecer cronograma de implantação e 

como a comunicação será realizada. Este guia completo fornecerá todo o caminho a ser percorrido 
para implantação do Sistema de Gestão por Competências com sucesso. 
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Investimento para pequeno pecuarista 
Luciana Cristina Morgado, Vinícius Rafael Bianchi, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo mostrar o perfil do pequeno pecuarista e os tipos de investimentos 

disponíveis para crescimento do mesmo, pois alguns desses pecuaristas tendem a ter muito receio 
na procura de informações sobre esses investimentos e com isso podem gerar a falta de 
crescimento, fazendo com que sua profissão fique limitada e eles precisem de novas fontes de renda. 
Os tipos de investimentos também são destacados neste trabalho para mostrar as opções e 
viabilidade da captação desses recursos. 
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Inclusão: perspectiva da formação docente para o pleno desenvolvimento e 

valorização do educando 
Delci Conceição do Carmo Rodrigues de Souza, Neide Rodrigues Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo investigar a formação acadêmica e a necessidade de melhorias na 
formação docente, pois na maioria das vezes o professor recebe um aluno com necessidades 
especiais e não sabe como lidar com o desenvolvimento escolar e a inclusão desse aluno, 
caracterizando a própria exclusão no ambiente escolar. Saliento também a responsabilidade do 
governo e os direitos previstos na Constituição Brasileira para o efetivo cumprimento das políticas 
públicas a favor do pleno desenvolvimento da pessoa que possui algum tipo de deficiência, 
objetivando satisfazer as necessidades individuais do aluno e que de fato faça sentido no contexto 
educacional. 
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Educação a distância na formação profissional 
Laudo Tognetta, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
O tema ?Educação a Distância na Formação Profissional ? indicado nesse trabalho abordará a 

importância da Educação a Distância como uma possibilidade de treinamentos padronizados em 
empresas com unidades em locais diferentes e longas distâncias com ênfase no âmbito empresarial, 
valorizando dessa forma a qualificação continuada dos membros das equipes de trabalho, mostrando 
ainda as várias opções para módulos a serem utilizados, mas cuidando para que se aplique a 
metodologia já implantada no meio educacional associada a diretrizes e pré-requisitos da Norma 
ISO 9001:2008. 
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A importânica da gestão de caixa e planejamento orçamentário para as 

pequenas empresas 
Paula Dias Caffeo, Vinícius Rafael Bianchi, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
A gestão do fluxo de caixa e o planejamento orçamentário são ferramentas que ajudarão as 
pequenas empresas a planejar suas atividades futuras afastando o fantasma da gestão do acaso em 
que os problemas são resolvidos quando aparecem, permitindo assim uma decisão antecipada da 
situação, uma gestão mais eficiente focando em objetivos pré-estabelecidos. Uma cuidadosa gestão 
financeira um ponto de equilíbrio bem definido uma análise prévia do investimento irá trazer mais 
retorno ao empreendedor. O custo de oportunidade o risco do negócio e a liquidez são fatores que 
necessariamente devem ser muito bem deliberados para que o investidor se sinta seguro ao iniciar 
uma pequena empresa. 
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Controladoria e sua aplicação na gestão da arrecadação do FGTS 
Líria Toyoko Okamoto Pereira, Vinícius Rafael Bianchi, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
Com o desenvolvimento da tecnologia aliado a gestão da informação, vislumbra-se nas empresas a 

possibilidade de um instrumento de auxílio na tomada de decisão para melhoria dos resultados. A 
Caixa Econômica Federal como Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ? FGTS 
pode utilizar essa ferra-menta em sua gestão. A proposta é apresentar os conceitos da Controladoria 
e a possibilidade de aplicá-los na gestão da arrecadação do Fundo de Garantia. Pretende-se 
demonstrar a empenho do Agente Operador na condução de suas atividades, e como a Controladoria 
aliada à evolução dos processos pode aprimorar os resultados em busca do fim público e social o 
qual a entidade é designada. Apresenta o Fundo de Garantia como patrimônio do trabalhador, bem 
como subsídio para o desenvolvimento social do país, de forma que o aumento de seus recursos 
acarreta benefícios aos trabalhadores e à sociedade. 
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Liderança: a Importância de um lider para empresa 
Maíra de Souza Holgado, Vinícius Rafael Bianchi, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
O papel do líder vem se destacando no mundo corporativo, afinal sua liderança é de grande 

importância para a concretização dos resultados almejados. Um líder deve gerir sua equipe 
motivando a todos buscar juntamente o resultado de um objetivo que tende a se tornar comum 
entre todos. Porém para se obter uma boa liderança é necessário ter um líder qualificado com 
características diferenciadas e sempre disposto a lidar com mudanças e dificuldades rotineiras já 
que tratamos de um trabalho que envolve pessoas e suas diversificações. Hoje podemos dizer que 
as empresas precisam de um líder em todas as cadeias hierárquicas e em todas as áreas de atuação. 
A liderança pode ser considerada peça chave nas organizações e ainda se tornar um diferencial que 
atinge diretamente no resultado final das empresas. 
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Uma analise da logística reversa sobre o descarte do óleo lubrificante 
Rosimeire Santini Santos, Leonel Capetti 

 
Resumo 
 
A logística reversa está associada aos serviços de pós-vendas e pós-consumo, fazendo o inverso do 

consumo, ou seja, devolvendo os produtos às suas origens para tratamento, disposição final ou 
reciclagem. O objetivo é desenvolver uma reeducação ambiental nas empresas que produzem a 
maior parte dos produtos que são descartados no meio ambiente, e muitas vezes de forma 
inadequada, pela falta de informação que se tem sobre o assunto. Neste contexto serão abordados 
assuntos relacionados ao retorno dos materiais ao ambiente, e como está sendo a gestão reversa 
do óleo lubrificante, aliada a sustentabilidade com a adoção de novos conceitos em busca de 
melhores resultados e benefícios para a sociedade em geral. A logística, reversa tendo como base a 
sustentabilidade, apresentará de forma inovadora como controlar e devolver ao seu destino todo o 
material consumido dentro da sociedade, de forma adequada, contribuindo para um planeta melhor 
e mais sustentável 
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Motivação: até que ponto a empresa é responsável pela motivação e até aonde 

vale a pena investir no processo de recompensar as pessoas 
Mariane de Souza Holgado, Vinícius Rafael Bianchi, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
A verdade é que ninguém trabalha de graça e ninguém investe sem esperar algum retorno. As 
pessoas trabalham nas organizações em função de certas expectativas e resultados. Elas estão 
dispostas a desenvolver suas atividades e atingir as metas da organização desde que isso lhes traga 
algum retorno significativo pelo seu esforço e dedicação. Daí a importância em avaliar processos de 
recompensas capazes de aumentar o comprometimento das pessoas no negócio da organização. 
Como fazer essas recompensas atingirem o pessoal de cada colaborador é um obstáculo que as 
organizações vêm enfrentando, pois disso depende o resultado final da empresa. É fundamental 
para uma empresa saber gerir a motivação de seus colaboradores, pois ela depende do 
comprometimento deles para atingir o objetivo comum da organização. 
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Horta escolar: uma ferramenta para gestão ambiental escolar 
Patricia Gomes Machado 

 
Resumo 
 
Com o aumento demográfico, o consumo descriminado e a destruição dos recursos naturais, 

começou-se a estabelecer atuações para reverter essa degradação, pois o desenvolvimento humano 
tem pressionado o meio ambiente, os Programas de Gestão Ambiental se apresentam como uma 
ferramenta eficaz e abrangente que pode colaborar para que as ações de um modo geral cresçam 
associados ao desenvolvimento sustentável. O presente trabalho tem como objetivo, demonstrar 
que a gestão ambiental como instrumento pedagógico no ambiente escolar, pode dar certo. A 
metodologia aplicada na elaboração desse artigo foi uma revisão bibliográfica e histórica, baseada 
em pesquisa de artigos científicos, leis e livros. Ao longo da pesquisa, percebeu-se que este estudo 
é apenas o começo de uma ideia que deverá ser aprimorada através de novos estudos e de reflexões 
sobre a necessidade de focar mais a Gestão ambiental nas escolas e preparar os educadores para 
essa mudança. 
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A importância da análise de crédito para redução da inadimplência 
Roseli Helena Ferreira, Vinícius Rafael Bianchi, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
Este trabalho aborda o processo de análise de risco de crédito, conceitos adotados e procedimentos 

que refletem na tomada de decisão do concessor e, conseqüentemente, na manutenção de uma 
carteira de crédito saudável. Ressalta a importância das ferramentas utilizadas na avaliação do risco 
bem como nas qualidades e atitudes necessárias ao analista de crédito para minimização das perdas. 
Ressalta que, uma avaliação de risco efetuada com qualidade impactará positivamente no resultado 
financeiro bem como reduzirá significativamente o trabalho de recuperação dos ativos. 
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Instrumentos e ações para a gestão de áreas protegidas no meio urbano 
Bruna Angelo Alves 

 
Resumo 
 
A degradação dos ecossistemas no meio urbano procede de ações antrópicas. O crescimento urbano 

é um dos principais fatores de impacto ao meio ambiente, especialmente devido à ocupação de 
áreas de ambientalmente protegidas. A especulação imobiliária, grandes obras de infraestrutura, 
disposição irregular de resíduos sólidos, legislação inadequada e descumprida, prejudicam a 
qualidade ambiental das cidades. O estabelecimento de áreas legalmente protegidas é um 
mecanismo importante em face da proteção do meio ambiente, delimitando assim o uso do solo e 
sujeitando a área a restrições quanto ao grau de interferência humana. Neste contexto, presente 
artigo explana a situação de ocupação do Pontal da Barra, no município de Pelotas (RS) e tem por 
objetivo propor para o local de estudo instrumentos e ações para a implantação da gestão ambiental. 
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A importancia do planejamento tributário nas empresas 
Gabriela Gamba, Claudionor Guedes Laimer 

 
Resumo 
 
Mediante o alto valor da carga tributária incidente, demonstrou-se neste estudo a importância do 

planejamento tributário nas empresas, contextualizando-se a tributação vigente na Legislação 
Tributária Brasileira, Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional, qual venha a gerar o menor 
valor de impostos e contribuições a recolher. A pesquisa foi realizada mediante uma revisão 
bibliográfica. Adotou-se um método de pesquisa descritiva, com ênfase nas interpretações, levando-
se em conta o caráter contextual e histórico das mudanças na legislação vigente. Sendo assim, 
constatou-se que nas modalidades tributárias propostas o regime de tributação que resulta no 
menor valor de tributos a recolher quem define é a empresa. 
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Fundos habitacionais acompanhamento dos desembolsos e aplicações 
Simone Gonçalves Moura, Vinícius Rafael Bianchi, Vinícius Rafael Bianchi 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é compreender os processos de acompanhamento e controle dos 

desembolsos e aplicações dos fundos habitacionais, demonstrando a seriedade do processo, o que 
garante que os recursos dos fundos são aplicados em ações que bene-ficiam a população. A Política 
Nacional de Habitação, criada em 2004, visou à mudança do quadro habitacional brasileiro, é 
viabilizada pelo Sistema Nacional de Habitação, que se divide em Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social e Sistema de Mercado. Estes sistemas possuem como seus recursos os fundos 
habita-cionais, por exemplo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Com recursos dos 
fundos foram criados diversos programas habitacionais levando moradia própria para a população. 
Os diversos programas acarretaram o aumento dos desembolsos dos fundos habita-cionais 
necessitando de um acompanhamento mais aprimorado. Neste artigo é demonstrado o processo de 
acompanhamento, frisando a atuação e as responsabilidades da Caixa Econômica Federal com o 
processo. 
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Resíduos sólidos na escola 
Catiusse Xavier Duarte 

 
Resumo 
 
Os resíduos sólidos são descartados de qualquer forma no meio ambiente, causando inúmeros 

problemas ambientais, sociais e até mesmo de saúde pública. Este projeto tem por objetivo mostrar 
à importância de se trabalhar a educação ambiental de forma ampla e participativa, contribuindo 
para a conscientização da comunidade escolar sobre a problemática do lixo gerado, com a tentativa 
de se adquirir novos hábitos sustentáveis. No artigo consta dados da comunidade escolar, da escola 
Círculo Operário Pelotense, localizada no Bairro Areal, Pelotas- RS, sobre o destino dado aos resíduos 
sólidos (restos de alimentos, óleo de cozinha, papel entre outros). Bem como ações de educação 
ambiental realizadas, juntamente com o apoio desta comunidade escolar e do SANEP. 
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A importancia do controler interno: um estudo de caso em uma cooperativa de 

crédito rural 
Shirlei Cerezoli, Claudionor Guedes Laimer 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem por objetivo analisar a importância do controle interno, na Cooperativa de 
Crédito Rural Cresol. Em tempos cada vez mais competitivos as empresas precisam se organizar 
visando à continuidade no mercado. Com isso as micro e pequenas empresas tão importante na 
economia do país precisam de ferramentas que as auxiliem nesta busca constante de resultados, 
de maior competitividade e igualdade com empresas maiores, notaram a necessidade de inovação 
nos métodos de administração devido à concorrência desleal do mercado. O controle interno tem 
demonstrado relevante papel nesse sentido de garantir informações seguras para que os gestores 
cheguem aos objetivos planejados corrigindo possíveis erros de forma ágil e com menores 
desperdícios de recursos, agregando valor para a empresa e confiança para clientes, fornecedores 
e investidores. 
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Controladoria: o que é, para que serve e para quais empresas 
Ricardo Nazari, Claudionor Guedes Laimer 

 
Resumo 
 
Esse trabalho tem a intenção de fazer uma revisão bibliográfica acerca do tema Controladoria após 

uma sequencia de estudos acadêmicos, torna importante salientar ao público interessado em seu 
conceito, que se trata de uma atividade desenvolvida e divulgada somente a partir das últimas 
décadas, fato este que explica e justifica pairarem muitas dúvidas sobre o assunto. A sua aplicação 
no meio econômico é considerada um estágio evolutivo da contabilidade. Fez-se a erudição aspirada 
de forma bastante clara e aplicativa citando os autores revisados, fazendo uma correspondência 
com o dissertado na academia. Revendo os autores conclui-se que a Controladoria de uma forma 
bastante direta é a responsável pelo eficiente cumprimento dos objetivos da empresa, essa não 
importando o grau de complexidade ou o tamanho de seu patrimônio, de alguma maneira deve ter 
como frente de trabalho uma eficiente e eficaz Controladoria. 
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O desafio da liderança servidora com foco na valorização das pessoas 
Eduardo Bresciani, Claudionor Guedes Laimer 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é analisar a percepção do líder e seus liderados com relação à liderança 

servidora. Para tanto, utilizou-se alguns conceitos da literatura de liderança, conceitos comuns no 
meio empresarial. Trata-se de uma liderança diferente da que se conhece costumeiramente, que é 
a liderança servidora. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória com coleta de dados 
primários, através de instrumento aplicado em empresas de diversos segmentos. O resultado obtido 
foi positivo, pois com as respostas pode-se observar que existe uma relação direta entre a forma 
de um líder exercer seu papel e o impacto que gera na sua equipe. 
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Biocosméticos: uma nova visão de mercado 
Jéssica da Cunha Pereira 

 
Resumo 
 
Uma nova estratégia de mercado inclui um segmento que se destaca na área de embelezamento, 

os biocosméticos atraem consumidores preocupados com a aparência, saúde e principalmente com 
a prevenção do meio ambiente. Os cosméticos naturais são produtos fabricados sem o uso de 
conservantes sintéticos, adubos químicos e substâncias artificiais, passando por um rígido processo 
de fabricação. As indústrias seguem etapas de produção por métodos ecológicos e sustentáveis, 
sendo supervisionadas e auditadas por uma empresa certificadora, estas empresas especializadas 
inspecionam toda a preparação, padronizando e agregando credibilidade ao empreendimento que 
decidir investir neste mercado que visa à conservação e preservação ambiental. 
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A magia dos contos de fadas 
Daiane Santana Frederico, Denise Milani 

 
Resumo 
 
Em algum momento da infância as pessoas já viveram ou ainda vivem sobre os encantos dos contos 

de fadas. Porém o que alguns pais, professores e psicopedagogos não sabem ou não entendem é 
que por traz de cada conto ?inocente?, existe a ?moral da história? que nos fornece respostas para 
os conflitos internos e ajuda a criança em seu processo de desenvolvimento, o que vem mostrar 
que tais contos não são tão inocentes assim. Muitos não sabem as origens de cada conto e também 
não sabem como trabalhar cada conto nas salas de aula ou em casa, afinal não entendem, por 
exemplo, a real necessidade e a importância de se ouvir o mesmo conto diversas vezes. 
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Os contos de fadas e a psicopedagogia 
Livia da Silva Santos, Denise Milani 

 
Resumo 
 
A fascinação pela arte de contar histórias é um tema que vislumbra interesse não só em meio aos 

psicopedagogos, como também em meio a educadores de diversas áreas, é notório o método, e que 
se pode utilizar desde a fase inicial o, até atingir um diagnostico preciso por meio dos contos de 
fadas. É sabido que nos formamos e formamos outros ouvindo e escutando historias, motivo este 
que se faz necessário uma ampla pesquisa sobre o referido tema, enriquecendo o conhecimento, 
aprimorando e contribuindo para o desenvolvimento de nossas crianças em todas as áreas 
cognitivas, social e afetiva, educando cidadãos conscientes, capazes de transformar a sociedade em 
que vivemos. 
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Gestão das unidades de conservação urbanas 
Cíntia Barbosa Ramm 

 
Resumo 
 
O Brasil é privilegiado pela sua biodiversidade, mas esta submergindo áreas, por meio de 

desmatamentos e reflorestamentos, que substituem às paisagens naturais por plantações, expansão 
industrial e urbana. Assim a atividade humana é a principal causa da perda da biodiversidade. Por 
isto, confere ao país a responsabilidade em conservar. O presente trabalho tem como objetivo 
discutir a importância da implementação de Unidades de Conservação Urbanas e suas implicações. 
No entanto o Sistema Nacional de Unidades de Conservação compreende parques nacionais e 
florestas nacionais, num total de 41.700.052,10 ha, do território brasileiro em 2012. Contudo, meios 
de detecção de áreas de importância para a diversidade biológica não consideram os valores 
humanos e os espaços verdes, mas para conservar a biodiversidade é importante compreender o 
desenvolvimento urbano, e criar novas leis e planejamentos aplicáveis, dentro deste contexto que 
é um desafio a ser enfrentado. 
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Os problemas emocionais e as dificuldades de aprendizagem 
Fernanda Bastiere de Freitas, Denise Milani 

 
Resumo 
 
A escola até recentemente se ocupava apenas das áreas chamadas acadêmicas, não demonstrando 

maiores preocupações com os alunos com dificuldades de aprendizagem, pois sua função era 
ensinar, avaliar com objetividade, classificar e selecionar os mesmos. Muitos alunos não eram 
aprovados e os que apresentavam dificuldades de aprendizagem eram encaminhados a outras 
escolas especializadas em seus problemas ou entravam para a estatística do numeroso grupo de 
fracassados dentro do sistema escolar. O objetivo deste artigo foi mostrar a relação existente entre 
as dificuldades de aprendizagem e os problemas afetivos e emocionais. Teve como resultado 
ressaltar que muitos dos problemas de aprendizagem apresentados pelas crianças são originados 
de problemas emocionais na infância e não de disfunções cognitivas, neurológicas ou físicas. Assim, 
podemos perceber que as crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, não são 
preguiçosas ou incapazes, somente não estão conseguindo vencer os atuais desafios de sua vida 
acadêmica. 
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Orçamento público: instrumento de planejamento da gestão pública 
Laerte Morchel, Claudionor Guedes Laimer 

 
Resumo 
 
O desafio é despertar nos cidadãos e nos gestores públicos a importância do orçamento como 

instrumento de gestão pública, demonstrando o impacto das informações contábeis, onde e quando 
se possibilita o acréscimo de sua eficiência e a identificação imediata de distorções na Administração 
Pública. Será apresentada um breve análise da relevância das informações contábeis e da 
escrituração ressaltando as vantagens destas informações para o orçamento público, além disso 
serão apresentados o conceito de orçamento e sua origem sua evolução bem como os princípios que 
o rege, os mecanismos e sua elaboração, controle e execução bem como ocorre a ciclo orçamentário. 
Por fim será tratado o orçamento público como recurso democrático para que a comunidade possa 
participar da gestão pública e como é possível torná-lo mais presente na vida dos cidadão para a 
elaboração e a execução de leis que favoreçam a transparência na gestão da máquina pública. 
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As relações vinculares, sua influência no processo aprendizagem-ensino 
Maria José Ormenesi, Denise Milani 

 
Resumo 
 
Inúmeros autores e pesquisas têm discutido sobre as dificuldades de aprendizagem em crianças na 

fase escolar e refletido especificamente sobre a relação entre pais e filhos. È oportuna uma reflexão 
em que se discuta a importância da família frente às dificuldades de apren-dizagem. A afetividade 
é um tema que vem sendo discutido, tanto nos meios educacionais como fora dele. No universo 
escolar existe um consenso entre os educadores, baseado nas várias teorias do desenvolvimento 
sobre a qualidade das primeiras relações afetivas da criança. A afetividade implica no 
desenvolvimento emocional, afetivo, na socialização e sobretudo na aprendizagem. Para PIAGET, é 
na vivência com outras pessoas, que a criança supera a fase do egocentrismo, constroe a noção do 
eu e do outro como referência. A afetividade é considerada a energia que move as ações humanas. 
Partindo dessa premissa, em que a afetividade é um composto fundamental nas relações humanas 
e também norteia a escola, este artigo tem como objetivo investigar através de levantamento 
bibliográfico , estudo de artigos, sob a perspectiva de vários autores, não esgotando o tema, mas 
apontando aspectos relevantes do mesmo.O objetivo é i-dentificar quais fatores relativos á vida 

familiar refletem na vida escolar e as formas mais adequadas de lidar com as crianças que 
apresentam problemas emocionais advindos da desestruturação familiar e que interferem na 
aprendizagem, levantar questões de como pais e Educadores podem atuar frente ás estas 
dificuldades. E como a Psi-copedagogia no seu trabalho de intervenção pode contribuir para esta 
dinâmica. 
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Sistema público de escrituração digital sped 
Carina Oliveira da Silva, Claudionor Guedes Laimer 

 
Resumo 
 
Atualmente as empresas estão vivendo uma fase de preocupação, com a mplantação do SPED 

sentiram a necessidade de ter suas informações iscais e contábeis cada vez mais organizadas. Com 
essa mudança foram obrigadas a se adaptar a este novo cenário, buscando novas tecnologias, como 
softwares especializados para que estas informações estejam corretas. O objetivo deste trabalho é 
mostrar a importância do SPED para as empresas, bem como seus benefícios. As dificuldades 
encontradas pelas empresas na implantação do SPED são a falta de preparo para a mudança de 
paradigma, a infraestrutura de nformatização e dificuldade na adaptação, pois não conseguem 
visualizar os benefícios que terão ao se adequar a essas exigências e acabam buscando adaptação 
somente quando estão realmente obrigadas, tornando todo processo trabalhoso com alto 
investimento inanceiro em curto prazo de tempo. 
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O desenvolvimento da linguagem escrita em uma criança com transtorno global 

de desenvolvimento: estudo de caso 
Marilene Cavalvanti Ribeiro, Denise Milani 

 
Resumo 
 
Este estudo aborda o caso de um garoto com 7 anos de idade, que apresenta dificuldades de 
aprendizagem, diagnosticado como TGD ? Transtorno Global de Desenvolvimento, matriculado na 
rede municipal de ensino regular de São Bernardo do Campo, no 2º ano do ciclo I ? anos iniciais. 
Os procedimentos adotados para o esclarecimento do caso apresentado se deram através da 
observação do aluno nos vários contextos escolares como sala de aula, laboratório de informática, 
recreio, biblioteca e educação física. O objetivo deste estudo foi construir uma relação entre o ser e 
o saber, que favorecesse a integração, participação e o desenvolvimento da linguagem escrita no 
contexto escolar. 
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Uma análise dos principais riscos atmosféricos presentes em ambientes 

confinados 
Jesus Francisco Montier de Oliveira 

 
Resumo 
 
Desde a revolução industrial nota-se um crescente desenvolvimento das cadeias produtivas que 
almejam métodos mais avançados e eficientes de produção, resultando assim uma produção 
desenfreada sem abordar técnicas e normas pertinentes à segurança no trabalho e que, 
consequentemente, culminam para a exposição às situações de riscos diversos, fragilizando a saúde 
e a integridade física do trabalhador. Tal fato tem sido presenciado com grande frequência no cenário 
nacional, no que concerne aos acidentes por intoxicações em espaços confinados. Estes acidentes, 
infelizmente, ocorrem por falta de informação e esclarecimentos sobre o assunto, tendo como 
principal causa a falta de oxigênio ou a presença de gases nos referidos ambientes. Diante disso, o 
objetivo geral deste estudo tratou de identificar os riscos pela exposição do ser humano em espaços 
confinados, analisando os principais gases existentes nas atividades realizadas nesses espaços, 

atividade de maior preocupação concernente aos acidentes de trabalho, e que, na maioria das vezes, 
muito pouco conhecidos por empregados e empregadores 
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Utilização das ferramentas de tecnologia da informação no processo de controle 

das organizações 
Claiton Rigo, Claudionor Guedes Laimer 

 
Resumo 
 
Num mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, as organizações que possuem as melhores 
práticas de controle interno já levam vantagem em relação aos concorrentes. Para que isso seja 
possível, é necessário o uso de ferramentas que possibilitem um controle efetivo de todas as suas 
atividades, da forma mais prática, rápida e com menor custo possível. Nesse contexto entram as 
ferramentas da área de Tecnologia da Informação. A proposta deste artigo é analisar, discutir e 
propor ideias, soluções de TI, tendo em vista as necessidades da controladoria, com procedimentos 
coordenados, obtendo segurança das informações da empresa e garantia de sua fidedignidade. De 
acordo com os objetivos da pesquisa, a metodologia é exploratória, com exposição e discussão de 
ideias sobre melhores ferramentas e práticas a serem usadas em cada realidade empresarial, com 
procedimentos de estudo de caso e pesquisa qualitativa do ponto de vista da natureza dos dados a 

serem utilizados. 
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Gestão empresarial: benefícios da responsabilidade ambiental 
Renan Valerio Medeiros 

 
Resumo 
 
Atualmente as empresas estão competindo em um cenário onde ocorrem grandes transformações 

em curtos espaços de tempo. Dentre estas transformações nota-se um nítido crescimento da 
consciência dos consumidores a respeito dos meios de produção e as ações exercidas pelas 
empresas visando à redução dos impactos gerados no meio ambiente, essa consciência aumentou 
devido a intensidade e proximidade dos problemas ambientais, e também ao maior acesso a 
informações pela sociedade. Além disso, acionistas e investidores têm procurado investir em 
empresas que exercem sua gestão com comprometimento social e ambiental. Empresas conscientes 
de seu compromisso com a sociedade atraem cada vez mais os consumidores, pois, o sucesso 
empresarial não é mais apenas baseado em números e lucratividade, é preciso ser ético em questões 
sociais e ambientais, que são os grandes diferenciais competitivos que agregam valores às 
organizações. 
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Construções ecoeficientes como ferramenta para inclusão social 
Luciano da Silva Bastos 

 
Resumo 
 
A construção ecoeficiente descrita nesse trabalho tem como principais objetivos alertar o poder 

público e a comunidade para a importância de trabalharem em conjunto na construção de moradias 
direcionadas as populações em total carência afetiva, social e econômica, visando além da 
preservação ambiental, qualidade de vida e reaproveitamento de materiais recicláveis. Sendo assim, 
o trabalho foi idealizado com o propósito de demonstrar procedimentos adequados do ponto de vista 
ecológico na construção civil e abrigar atividades relacionadas à educação ambiental, moradia e 
inclusão social. Destaca-se que o conceito de construção ecoeficiente passa, necessariamente, pela 
adoção de critérios coerentes com a política de gerenciamento ambiental, escolha dos materiais 
construtivos, como nas técnicas de aproveitamento dos condicionantes naturais (sol, vento), e na 
busca de racionalização e eficiência energética. 
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O tutor presencial e o acompanhamento das atividades avaliativas em EAD 
Roseli Ruani Romero, André Luiz Gonçalves 

 
Resumo 
 
Para operacionalizar suas ações educativas uma Instituição de Ensino Superior que atua na 

modalidade a distancia necessita de Polos de Apoio Presencial com o intuito de tornar-se uma 
extensão operacional da instituição no município onde reside o estudante ou próxima a ele, 
proporcionando um espaço adequado para a ocorrência das aulas presenciais. Durante estas aulas 
o estudante participa de atividades direcionadas pelo professor tutor presencial que tem como 
função acompanhar, orientar os estudos, trabalhos e as avaliações presenciais, objetivando garantir 
o desenvolvimento das atividades previstas no planejamento através da oferta de serviços de 
qualidade quanto aos aspectos concernentes a gestão institucional e ao processo pedagógico. Diante 
destes elementos o referido artigo procurará discutir o papel do tutor presencial como elemento 
fundamental ao processo avaliativo, uma vez que sua prática e proximidade com o aluno faz com 
que o mesmo torne-se a primeira referencia quanto à resolução de questões que surjam durante o 
processo pedagógico, incidindo diretamente nos resultados da avaliação. 
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Educação e gestão ambiental nas escolas 
Priscila Gomes Soares 

 
Resumo 
 
A cada dia vêm se intensificando as preocupações essenciais à temática ambiental, e as iniciativas 

dos variados setores da sociedade para o desenvolvimento de atividades e projetos no intuito de 
educar alunos em escolas e integrantes das comunidades, procurando sensibilizá-las sobre questões 
ambientais, e mobilizá-las para uma modificação de atitudes e posturas favoráveis ao equilíbrio 
ambiental. Esse processo de sensibilização da comunidade escolar pode promover iniciativas que 
transcendam o ambiente escolar, atingindo tanto o bairro no qual a escola está inserida, como 
comunidades mais afastadas nas quais residam alunos, professores e funcionários, esses sendo os 
potenciais multiplicadores de informações e atividades relacionadas à Educação Ambiental (EA) 
praticada na escola. 
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A reciclagem de resíduos sólidos urbanos como instrumento de aplicação da 

gestão ambiental 
Helen Duarte da Silva Moreira 

 
Resumo 
 
O consumismo surgiu no século XVIII com a Revolução Industrial, onde a oferta de bens de consumo 
e serviços aumentou. Para que a demanda correspondesse às cidades que começaram a se formar, 
expressivas retiradas de recursos da natureza utilizados na industrialização desses bens passaram 
a causar imensuráveis impactos ambientais. No século XX, para que a degradação ambiental, a 
poluição e o acúmulo de resíduos originados pelo consumismo diminuíssem, programas de coleta 
seletiva e reciclagem de materiais que possibilitassem o reaproveitamento de matéria prima 
existente na fabricação de bens diversos foram criados, na intenção de que as organizações 
agregassem a Gestão Ambiental ao seu sistema administrativo, proporcionando o desenvolvimento 
de forma sustentável. 
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O papel e a importância do tutor nos ambientes de ensino-aprendizagem em EAD 
Antonio Carlos Nabuco Lastória, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
O presente artigo pretende destacar a importância do tutor no processo de ensino- aprendizagem à 

distância, devido ao fato de que uma das maiores críticas em relação à Educação a Distância refere-
se às dificuldades relacionadas com a administração do tempo de estudo dos alunos e com a 
ausência de contato pessoal, fazendo com que esta modalidade de ensino necessite de um eficiente 
acompanhamento aos alunos. A educação à distância, antes centralizada num único conceito, agora 
vai cedendo lugar para fontes eletrônicas digitais de informação, trazendo possibilidades ilimitadas 
de aprendizagem, além de trazer outros papéis ao então conhecido professor. Surge agora a 
educação a distância via Internet que redefine o papel do professor que passa a assumir posição 
diferenciada, observando-se exclusivamente o professor-tutor na educação a distância, destacando 
as principais diferenças entre suas atividades e as atribuídas ao professor convencional. Diante da 
complexidade e interdisciplinaridade deste tema a qualidade na educação a distância deve estar 
estruturada com a tutoria e a avaliação, atentando as principais particularidades no que diz respeito 
à qualidade e eficácia na aprendizagem dos sujeitos. 
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Gestao de pessoas, a motivação e a liderança 
Sonia Carvalho, Fernando Codelo Nascimento 

 
Resumo 
 
Com o avanço da globalização e os reais acontecimentos do mercado tecnológico atual, com 

inúmeras mudanças de comportamento, e com o conhecimento informatizado ao alcance de todos, 
observa-se o quanto se faz necessária uma comunicação assertiva, eficaz, atuante . Diante desses 
fatos, depara-se com questionamentos tais como: O que fazer para melhorar a comunicação? Como 
gerar resultados positivos e certos? Partindo-se do pressuposto que a liderança vem passando por 
um processo de quebra de paradigmas, e que o antigo conceito de liderança caiu por terra, 
buscaram-se respostas através dos novos conceitos. Pode-se concluir que o desenvolvimento de 
uma liderança eficaz está atrelado a uma comunicação assertiva e ao processo motivacional gerado 
através da mesma. O presente artigo procurou apresentar como um líder deve se portar e quais as 
características para ser autêntico, além de mostrar os desafios que um líder enfrenta nas 
organizações, a importância do seu poder interpessoal e a influência do seu relacionamento com 
seus pares, gestores e subordinados dentro de uma organização. 
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Deficiência visual: o aluno cego 
Rute Matiko Higa Rego, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A deficiência visual, especificamente a cegueira, é um problema que aflige não só as pessoas 

portadoras dessa deficiência como as pessoas videntes. O melhor ambiente de educação e 
orientação, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, é no próprio lar. A inclusão é um 
projeto que, para ter êxito, depende da colaboração não só do aluno, bem como dos familiares e da 
comunidade no incentivo e estímulos para desenvolver a liberdade, a autonomia e a segurança no 
novo ambiente a ser explorado pelo aluno cego. As escolas comuns não dão continuidade ao serviço 
que a instituição de apoio oferece ao deficiente visual. 
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O inconstante mundo corporativo e a qualidade de vida no trabalho: a 

necessidade da implementação de um modelo baseado em qualidade de vida no 

trabalho 
Ana Cristina Gomes, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A proposta desse artigo é mostrar às organizações que a qualidade de vida no trabalho pode ser 
aliada nas questões de entendimento e nas apreensões que envolvem o bom funcionamento das 
empresas e seus colaboradores. A qualidade de vida no trabalho oferece aos colaboradores um 
ambiente benéfico para se trabalhar, pesquisas apontam que a QVT podem estimular colaboradores. 
Na tentativa de se manterem sustentáveis no mercado, as organizações buscam inserir em seus 
procedimentos a qualidade de vida no trabalho por diversos motivos, principalmente em melhorar 
sua imagem institucional. E é nesta lacuna que vamos trabalhar, já que o colaborador passa a ser 
o primeiro cliente da empresa. 
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O papel do gestor escolar frente aos impactos negativos da violência que invade 

a escola 
Gustavo Gonçalves Barbosa, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A violência escolar, muito presente atualmente nas escolas, é um desafio aos colaboradores 
escolares e principalmente ao gestor, que necessita ter conhecimento pleno desse problema para 
ter êxito nas suas ações no ambiente escolar. Em nosso país, o tema da violência começou a ser 
aprofundado pelos pesquisadores no inicio da década de 1990. Atualmente a violência escolar está 
na pauta das pesquisas em educação e na mídia aparecem com freqüência casos de violência dentro 
e ao redor das escolas. Este artigo busca na literatura o tema da violência escolar, fazendo uma 
ligação da gestão escolar e os problemas que envolvem a gestão em meio ao ambiente educacional 
violento. 
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Qualidade de vida para os profissionais de recursos humanos (RH) 
Ana Paula Oliveira Andrade, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O RH posiciona-se como parceiro estratégico da companhia porque permite que a área: seja um a 

gente facilitador de mudanças e de apoio à gestão e aos processos organizacionais; vá em busca de 
melhores praticas para atração e a retenção das pessoas; e agregue valor aos negócios. Na 
companhia, o RH torna-se interativo, pois é considerado um elo de sinergia entre as partes empresas 
e profissionais; torna-se um termômetro, uma vez que faz a gestão do clima organizacional. Há 
aspectos importantes que são relaciona-dos diretamente à qualidade de vida no trabalho e exercem 
impactos diretos no colaborador. Dentre esses, destacam-se: o bem estar físico do funcionário; a 
existência de um ambiente harmônico; equilíbrio nas relações familiares, laborais e dentro da 
comunidade; aspectos espiritu-ais e psicológicos. 
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Desenvolvimento de pessoas e organizações: os novos tempos 
Munik Stéfany Macedo, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Com a globalização, o desenvolvimento tecnológico, o forte impacto da mudança organizacional e o 

intenso movimento pela qualidade e produtividade, as organizações se tornaram mais convincentes 
e persuasivas, o que levou ao grande diferencial que é o foco na competitividade. O artigo enfatiza 
a busca do desenvolvi-mento mútuo e continuado entre organizações e pessoas, um dos aspectos 
essenciais da moderna Gestão de Pessoas. Esses processos de capacitação e desenvolvimento das 
pessoas envolvem questões complexas como preparação de liderança e coaches, tornando 
necessário obter uma ampla compreensão de mudança e de melhoria, por-que estamos em uma 
era de instabilidade que requerem pessoas e organizações dinâmicas, flexíveis e inovadoras. O 
propósito é buscar conhecimentos teóricos, visando ampliar a compreensão do estudo de 
Desenvolvimento de Pessoas e Organizações, para definir as necessidades e compreender as 
reestruturações rumo à inovação. 
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A formação de profissionais de educação física e a implementação da 

mentalidade holística no educando: educar corpo e mente através de exercícios 

e equilíbrio energético 
Ieda Zanotto, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A construção deste artigo baseia-se em dados bibliográficos e em experiências e descobertas de 
autores diversos na área da saúde física e mental. Tem como objetivo ampliar a visão de bem estar 
aliado à necessidade de exercícios que não são atualmente ministrados em escolas. E um dos 
motivos se dá por estas atividades não existirem no currículo de formação do profissional em 
educação física. Através deste artigo, busco comprovar a eficácia de métodos holísticos, que são de 
simples, prática e eficaz aplicação. E necessitam urgentemente de profissionais capacitados, visando 
favorecer a todos com saúde e equilíbrio através da harmonia física e mental. 
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O Ozone Sparging como técnica de remediação de água subterrânea 

contaminada por BTEX 
Christiane Nishida, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A contaminação de solos e águas subterrâneas por hidrocarbonetos tem gerado um grande problema 
ambiental nas últimas décadas. Uma das principais fontes de contaminação são os vazamen-tos de 
combustíveis dos postos de distribuição em função do envelhecimento dos tanques de estocagem. 
A contaminação por hidrocarbonetos está relacionada aos compostos BTEX (benzeno, tolueno e 
xilenos) que são hidrocarbonetos aromáticos extremamente tóxicos à saúde humana. Para remediar 
este tipo de passivo ambiental (contaminação por hidrocarbonetos) foram desenvolvidas várias 
técnicas de remediação. Neste artigo, abordaremos o princípio do funcionamento das principais 
técnicas utilizadas para esta especificidade, através da apresentação de uma visão geral de cada 
uma delas. Assim, este artigo visa obter/ofertar uma visão geral sobre a contaminação de 
subsuperfícies por hidrocarbonetos, bem como sobre o contaminante, obter/ofertar uma visão geral 

sobre as principais técnicas utilizadas para remediação de sites contaminados por este tipo de 
passivo ambiental. 
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Salas de aulas multigeracionais: as expectativas da Geração Y e os desafios do 

docente do ensino superior 
Cíntia Lanuza Aparecida da Silva Santos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
As organizações em geral têm enfrentado o desafio de administrar um ambiente multigeracional, a 
fim de que possam atingir seus objetivos institucionais e manterem-se atuantes no mercado. Nas 
instituições de Ensino Superior essa questão parece firmar antigos paradigmas, que rotulam os 
discentes como irreverentes, irresponsáveis, desinteressados; transferindo-lhes a culpa pelo 
insucesso em sala de aula, pelos índices de desistência e reprovação em exames. Sendo assim, o 
objetivo principal desse artigo é conhecer melhor as características da geração Y e quais medidas 
didáticas têm sido empregadas com sucesso na administração de conflitos, de tal maneira que essa 
geração seja integrada e produtiva no ambiente acadêmico. 
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A inclusão da criança com dislexia no ensino fundamental 
Devanir da Cruz F. Souza, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Tomando como ponto de partida as teorias estudadas que compreendem os processos de 

desenvolvimento da criança com dislexia, o presente artigo discutirá o que é dislexia, como se dá a 
inclusão e aprendizagem da criança com esse distúrbio, verificará e in-tegrará as pratica 
pedagógicas inclusivas e os recursos utiliza-dos para facilitar e inserir este aluno no mundo das 
palavras através da leitura e escrita. É necessário garantir um atendimento eficiente pela a equipe 
multidisciplinares para que o diagnostico seja feito mais cedo possível para que esta criança possa 
desfruta de sua cidadania. 
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Os paradigmas da leitura e o leitor do ciberespaço 
Eder de Paula Leite, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O continuo progresso das novas tecnologias, em particular a Internet, tem proporcionado aos 

discentes e leitores em geral, uma nova forma de ler, aleatória e livre. Dessa forma o hipertexto 
possibilita que o leitor trace seu próprio caminho, e direcioná-lo, para o docente é um grande 
desafio. Este artigo objetiva confrontar idéias de alguns pesquisadores sobre o assunto, mostrando 
como a leitura veio sofrendo mudanças com o passar dos tempos, bem como as principais 
implicações na mudança de comportamento dos usuários desta nova modalidade de leitura. O 
embasamento teórico metodológico ocorre por meio de pesquisa bibliográfica de autores que versam 
a temática abordada, sendo assim, compreende-se que a utilização da leitura hipertextual propicia 
novas formas de ler, escrever e, consequentemente, de pensar e agir. 
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A importância do planejamento estratégico na administração pública 
Fabiana do Carmo de Santana, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância do planejamento estratégico na 

administração pública, pois é frequente nos noticiários a publicação de informações relacionadas à 
má administração da verba pública pelo fato dos gestores não conhecerem ou não utilizarem esta 
ferramenta. Será possível conhecer o planejamento estratégico e as ferramentas necessárias para 
a elaboração e execução do planejamento. O uso desse instrumento proporciona melhor 
administração dos recursos financeiros e outros possuídos pelo órgão público, auxiliando na 
diminuição do desperdício e permitindo melhor sucesso da administração. 
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As práticas educativas do enfermeiro educador em uma unidade básica de saúde 
Leonice Aparecida Gonçalves, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O enfermeiro educador tem um papel importante para a melhoria da qualidade da assistência 

prestada à população, para o resgate do compromisso social e valorização do profissional. Um 
programa de educação continuada dirigido à equipe de enfermagem onde o enfermeiro identifica as 
necessidades dos funcionários, planeja, executa e avalia os cursos ministrados são fundamentais 
para garantir a qualidade da recepção e atendimento da população. Dessa forma, além de 
garantirmos uma melhoria na qualidade do atendimento prestado teremos profissionais que reúnam 
competências pessoais, aliadas às organizacionais, agregando valor através de um trabalho 
eficiente, eficaz e efetivo aos indivíduos com qualidade e livre de riscos. 
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A importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem 
Maria Luiza Sobreira de Oliveira, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
É sabido que os aspectos afetivos influenciam praticamente todas as nossas ações, alem de serem 

responsáveis pela motivação. Dessa forma, o artigo a seguir enfatiza a necessidade da afetividade 
na escola como mola propulsora do desenvolvimento cognitivo. Apresenta ainda a relação dos 
aspectos emocionais e afetivos no processo de aprendizagem da criança, o qual envolve muito mais 
que metodologias e conteúdos. Ensinar envolve troca, empatia e sinergia. É uma prática que requer 
afetividade em cada etapa do seu processo, além de muito respeito pelo aprendente. Assim, é 
importante desenvolver práticas no intuito de humanizar o ensino e tornar a escola um ambiente 
em que o aprendente encontre afeto, respeito e sinta-se motivado para aprender. 
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O emprego de jogos no diagnóstico psicopedagógico 
Maria Celeste de Lima Silva, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Psicopedagogia estuda as características da aprendizagem humana: como se aprende, como se dá 

o processo de aprendizagem e suas variações evolutivas no meio social, como se produzem as 
alterações na aprendizagem, reconhecê-las, tratá-las e preveni-las. O tratamento é sintomático, o 
que não significa afirmar que eliminará o sintoma, porém ensinará por outros meios o que o 
individuo não pôde aprender como foi ensinado. Com isso, a eficiência dos jogos no tratamento 
psicopedagógicos tem grande valia, pois insere a criança no meio sociocultural. Desta forma, o 
prazer funcional do jogo é despertado na criança não apenas como meio para outros fins, mas um 
fim em si mesmo. 
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A importância da escuta no processo de liderança nos dias de hoje 
Monica Aparecida Natario, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A importância da escuta no processo de liderança nos dias de hoje tem como objetivo explicitar 

como podemos desenvolvê-la com eficácia e qual a melhor maneira de aprimorar a escuta do líder, 
sem viés, sem contaminações externas. Observamos que vários autores lidam com a escuta e 
entendem que ser ouvido de fato é a grade questão. Vimos que a liderança esta agarrada à imagem 
do conselheiro, ou seja, aquele que está junto com seu liderado. Notamos que há pessoas que não 
escutam porque temem ouvir o que não querem. Não estão preparadas emocionalmente para lidar 
com a perda e a frustração. Conclui-se que, mesmo que façamos parte de um mundo globalizado, 
no qual a rapidez é o lema, precisamos nos preocupar com a maneira que falamos e ouvimos, 
podendo interferir na comunicação como um todo. 
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A atuação institucional do psicopedagogo na educação infantil 
Shayane Goltara da Rocha, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A educação infantil ao longo da história vem ganhando cada vez mais espaço no ensino regular. Ao 

perder parte do aspecto assistencialista, a dimensão estabelecida através da educação torna a 
criança pequena um ser humano dotado de direitos defendidos pela legislação. Ao fazer parte do 
sistema de educação nacional, exige-se que planos pedagógicos sejam inseridos nessas instituições 
responsáveis pelas crianças de 0 a 6 anos. Diante deste aspecto nota-se a necessidade de um 
profissional capacitado em desenvolver este ser pequeno em sua totalidade, respeitando os seus 
limites e valorizando seu contexto existencial. Ações que realizadas dentro do cotidiano possibilitem 
um desenvolvimento integral. Neste enfoque encontramos o psicopedagogo que atuando de forma 
preventiva, ou seja, na formação, treinamento e acompanhamento dos profissionais da educação, 
garante um elo efetivo entre professor e aluno desde os primeiros anos de vida, sendo este 
facilitador no processo de aprendizagem. 
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Motivação nas organizações 
Tatiana Rezende da Silva, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Dentro das organizações uma questão muito abordada é a motivação. O comportamento das 

pessoas em seu ambiente de trabalho é muito importante e deve receber atenção. Muitas empresas 
buscam formas de manter a motivação nas organizações, mas a motivação não depende somente 
das empresas, mas também dos indivíduos que nela trabalham. Alguns estudos indicam que a 
motivação pode ser decorrente da qualidade de vida no trabalho, mas o que motiva uma pessoa 
pode não ser motivador para outra, depende de cada um, no que considera importante. A teoria de 
Herzberg foi desenvolvida para tentar entender os fatores que causam satisfação e insatisfação no 
ambiente de trabalho. 
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Redes colaborativas como ferramentas colaborativas no serviço público 
Thiago Fogaça Nunes, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Nos últimos anos, tem se observado um elevado crescimento da utilização das Redes Sociais pela 

população brasileira e que, associada ao movimento da inclusão Digital no Brasil, dá aos gestores 
uma poderosa ferramenta de comunicação social em massa, que pode ser aproveitada em prol do 
serviço público. Já existe uma crescente e promissora utilização desta ferramenta pelas empresas 
privadas na promoção de suas marcas, produtos e serviços, mas no serviço público em geral ainda 
observamos uma vagarosa utilização de novos recursos de comunicação. Existe uma grande falta 
de comunicação entre os órgãos públicos e a sociedade e é exatamente com esta premissa que são 
abordadas as Redes Sociais como ferramentas colaborativas no Serviço Público, não apenas na 
propaganda pública/politica que estamos acostumados a ver na mídia. 
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Segurança no trabalho 
Thiago Costa Santos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O mercado empresarial está cada vez maior e junto com seu crescimento, novas empresas vão 

surgindo, assim como a necessidade das pessoas em trabalhar, criar e adquirir bens e explorar 
coisas novas. As organizações precisam das pessoas para que suas ativi-dades sejam desenvolvidas 
e, muitas vezes, as atividades que essas pessoas exercem colocam em risco sua saúde e até mesmo 
sua própria vida. Na tentativa de minimizar ao máximo esses riscos, as empresas buscam cada vez 
mais soluções de segurança para proteção de seu capital intelectual. A segurança no trabalho visa 
criar métodos que garantem a integridade dos colaboradores nas organizações. 
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Endomarketing como ferramenta de motivação nas organizações 
Valdemir da Silva Ramos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O estudo busca analisar de que forma a comunicação interna contribui para motivar os 

colaboradores de uma organização. A metodológica utilizada foi um estudo de caso de uma Rede de 
Su-permercados no Estado de São Paulo que chamaremos de Supermercados Leão (nome fictício) 
Os dados foram coletados através de informações dos funcionários, verificação de formulários e 
técnicas bibliográficas, sendo analisados e tabulados seus conteúdos. Este estudo aponta grande 
contraste de opinião devido as diferentes funções dos entrevistados que jovens e estão no primeiro 
emprego. Nesse estudo apresenta quais são os objetivos do endomar-keting da organização 
estudada, bem como aponta de que forma a comunicação interna é efetuada a fim de alcançar estes 
objetivos de endomarketing, e por fim busca compreender como o público interno percebe esses 
esforços. 
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A qualidade na indústria farmacêutica: de um requisito regulatório a uma 

oportunidade de gestão estratégica de negócio 
André Luís Dias, Heraldo Traetta 

 
Resumo 
 
A Qualidade, com seus aspectos espaciais e temporais, é importante em todos os ramos industriais, 
mas apresenta uma relevância diferenciada quando se considera o Setor Industrial Farmacêutico. O 
medicamento, bem produzido por este grupo, trás consigo questões que transcendem os aspectos 
de qualidade tradicionais adotados para outros produtos comercializados. A qualidade no Setor 
Industrial Farmacêutico vai além de um requisito regulatório e deve, portanto, ser cuidadosamente 
avaliada. Frente a esta necessidade percebida mundialmente, surge o conceito Quality by Design 
(QbD) que integra o desenvolvimento do produto farmacêutico com abordagens científicas, 
baseadas em risco, holísticas e proativas. Esta abordagem diferenciada da qualidade desde o 
desenvolvimento do produto representa uma evolução do conceito e pode, assim, representar uma 
oportunidade de gestão estratégica do negócio. 
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Benefícios obtidos e mudanças causadas pela implantação de sistemas de 

tecnologia da informação nas empresas 
Eder Carlos Jacomini Ramos, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
A Tecnologia da Informação é considerada pelos gestores um componente essencial no ambiente 
empresarial atual. A oferta de tecnologia é condição básica para que as organizações possam 
sobreviver e manter-se competitivas, desde que tenham sucesso no aproveitamento dos benefícios 
oferecidos pelo uso das ferramentas oferecidas na forma de sistemas de informação. Entretanto, é 
importante ressaltar que um sistema por si só não é garantia da obtenção destes benefícios. É 
necessário compreender as mudanças que a implantação de tal sistema ocasionam à organização. 
O objetivo deste artigo é apresentar algumas dos tipos sistemas de informação, seu surgimento, 
benefícios e importância, verificando quais as mudanças ocasionadas pela adoção de sistemas de 
Tecnologia da Informação, seu alcance e o impacto causado para a organização. 
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O auxílio da psicopedagogia no processo de aprendizagem da criança com 

gagueira 
Mariele Galvão, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O presente trabalho visa apresentar os benefícios que a psicopedagogia pode proporcionar na 
interação social e no aprendizado de uma criança que possui dificuldades na fluência da fala. A 
gagueira pode desencadear inúmeras dificuldades para aquisição de um desenvolvimento pleno e 
saudável. Muitas crianças são discriminadas dentro da sala de aula pelos seus colegas e até 
professores. A vergonha e a baixa autoestima atrapalham em diversos aspectos, tanto de interação 
com os outros como também consigo mesmo. Uma das importantes ferramentas para auxiliar esta 
criança é a música. A alegria de cantar motiva a expressividade, e através da criatividade e 
brincadeiras o professor pode utilizar dos recursos musicais para incluir a criança gaga ao grupo, e 
com essa ferramenta ajudá-la em seu processo de aprendizagem. 
 

Palavras-chave 
 
Psicopedagogia; Criança; Gagueira; Aprendizagem. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Análise de melhorias para o sistema de gerenciamento do Setor de Projetos da 

empresa ALFA 
Edlamar da Silva Junior, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
O presente trabalho objetiva analisar o sistema de gerenciamento de projetos da empresa Alfa com 
o foco na identificação das oportunidades para a implantação de melhorias. O estudo contemplou o 
mapeamento dos processos e identificação das falhas para elaboração de um plano de melhorias. 
Dentre as oportunidades de melhorias encontradas, destacam-se: elaboração de programa de 
necessidades, elaboração de procedimentos para elaboração de orçamentos e apresentação de 
documentos, padronização de documentos e projetos, organizar uma agenda de reuniões periódicas 
em grupo e utilização do MS-Project como ferramenta de suporte para o gerenciamento dos 
projetos. Como resultado deste trabalho, apresentam-se propostas para a implantação de melhoria 
no sistema de gestão atual adotado no setor em estudo. 
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Mudança no processo de armazenagem de transformadores: estudo de caso na 

Empresa Energética do Mato Grosso do Sul - ENERSUL 
Lilian Graciela Merg, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da gestão de materiais, decidiu-se elaborar 
este trabalho a fim de realizar uma análise dos processos de armazenagem dos transformadores 
que estão sob-responsabilidade do departamento de almoxarifado da empresa. Serão realizadas 
pesquisas sistêmicas, bibliográficas e de campo com o objetivo de obter resultados que possam 
contribuir para a melhoria do nível de estoque dos transformadores, redução de custo de 
armazenagem e ganho financeiro para equipamentos em desuso, diminuir os riscos ambientais e 
preservar a segurança dos usuários. O estudo acontece devido à preocupação em adequar o 
processo atual de armazenagem destes equipamentos as práticas das atividades diárias necessárias 
aos usuários, bem como facilitar o manuseio, o controle físico e contábil e também a redução do 
espaço geográfico utilizado pela demanda atual. Apresentar uma proposta de melhoria que possa 

ser colocada em prática e traga ganhos e proventos para a empresa. 
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Psicomotricidade: a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento do 

esquema corporal 
Rozalia Monteiro Alves de Oliveira, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Com a finalidade de adquirir conhecimento para contribuir com o desenvolvimento psicomotor de 
crianças em fase de construção da imagem corporal e conhecimento de si, buscou-se referências 
bibliográficas de estudiosos sobre o assunto, a fim de construir novos conceitos embasados e 
fundamentados em dados concretos. Percebe-se que desde os tempos da antiguidade, as hipóteses 
levantadas sobre as possibilidades para o desenvolvimento corporal e as descobertas evoluíram ao 
longo dos tempos, comprovando que as características biológicas e culturais da criança contribuem 
para o progresso e a construção do corpo, envolvendo os aspectos afetivo e mental. Quanto maior 
o estímulo na área da Psicomotricidade, mais a criança torna-se capaz de se desenvolver e adquirir 
liberdade para resolver situações de conflitos. 
 

Palavras-chave 
 
Desenvolvimento motor; Desenvolvimento corporal; Imagem corporal; Psicomotricidade. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

A importância da análise da documentação para venda à pessoa jurídica no 

departamento financeiro da concessionária Enzo Caminhões Ltda. 
Felipe Cardoso Roza, Carlos Alberto Vitoratti 

 
Resumo 
 
Neste trabalho irei apresentar a importância e o objetivo da análise de crédito e da documentação 
no momento de uma venda à pessoa jurídica na concessionária Enzo Caminhões Ltda, como funciona 
o processo de cobrança a clientes inadimplentes em nossa concessionária, que documentos devemos 
ter no momento de se realizar um cadastro a um novo cliente, porque é importante ter e arquivar 
as documentações da formalidade das vendas, quais os impactos que os documentos tem no 
processo de cobrança, os prejuízos causados pela falta destes documentos e quais os procedimento 
que devemos seguir para diminuir os riscos de inadimplência. 
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Desafios de liderança em empresas de call center 
Graciele Cristina Batista, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
O avanço tecnológico ocorrido nas últimas décadas ocasionou uma crescente busca por inovações e 

consequentemente uma acirrada disputa por competitividade de mercado nas empresas. Nesse 
contexto, é possível observar uma reestruturação no setor de telecomunicações, que gerou a 
crescente expansão dos call centers, devido principalmente ao fato de se tornar um fenômeno 
empregador e representar um segmento de destaque na economia mundial. O objetivo deste estudo 
foi apontar os motivos que ocasionam as dificuldades de liderança encontradas nessas empresas, 
identificando os fatores que permitem ou não o desenvolvimento das pessoas. Observou-se que 
fatores como características de perfil, análises de liderança e motivação estão diretamente ligados 
a resolução desta problemática. 
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Filhos surdos de pais ouvintes: a importância da parceria da família/escola 
Adriana Vieira da Silva, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O presente trabalho visa refletir sobre a relação entre família e escola no processo de inclusão 

educacional da criança surda em função do aprendizado e domínio da língua de sinais por todos os 
envolvidos neste processo. Embora se trate de óbvio é muito importante reforçar a importância da 
participação familiar como parceira dos educadores e entidades que trabalham para a interação 
social da criança surdo como meio de desenvolvimento global do cidadão crítico e atuante na 
sociedade em que se insere, mediante processo comunicativo eficaz, já que o diagnóstico e, 
principalmente, a intervenção tardia nos casos de surdez é muito frequente, especialmente quando 
se trata de famílias ouvintes. É comum ainda que haja resistência por parte da família não só para 
aceitar a condição de surdo da criança, mas também de aceitar a língua de sinais. O conflito no 
momento da escolha do encaminhamento escolar pode gerar um comprometimento futuro em 
relação à sua participação social. Embora, desde a primeira infância, os surdos estejam inseridos no 
mundo simbólico da linguagem, que possibilita o início do desenvolvimento cognitivo, os efeitos da 
aquisição tardia de uma língua tornam restritas não só as possibilidades comunicativas da criança 

em alguns círculos sociais, mas também as possibilidades de aprendizagem de conteúdos. 
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A importância da investigação religiosa para o diagnóstico e intervenção 

piscopedagógicos 
Ana Paula L. F. Mazoni, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A cultura religiosa ou religiosidade herdada pela família ou adquirida pode intervir de forma 
significativa no atendimento psicopedagógico institucional. Dados comprovam que o Brasil é um 
país religioso onde as crianças aprendem desde pequenas práticas religiosas com as tradições 
familiares e as insere no convívio escolar. E isso pode afetar no desenvolvimento individual, no 
relacionamento escolar e no diagnóstico psicopedagógico. Por essa razão faz-se necessário que o 
profissional do campo de psicopedagogia tenha um entendimento específico, teórico e científico 
embasado em pesquisas sólidas sobre o desenvolvimento religioso em crianças, adolescentes e 
jovens, para legitimar o mais precisamente possível suas justificativas junto ao diagnóstico 
psicopedagógico. 
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Resumo 
 
Desde o princípio da humanidade, o brincar é um ato que faz parte da vida dos seres humanos. 

Neste artigo, tentou-se esclarecer como a brincadeira caminha de mãos dadas com o 
desenvolvimento humano, e qual é o seu papel no processo de aquisição do conhecimento. O 
objetivo principal foi analisar qual a importância dos jogos e das brincadeiras no processo de ensino-
aprendizagem, bem como na intervenção psicopedagógica de crianças do Ensino Fundamental. O 
brincar pode atuar com êxito no trabalho com crianças que apresentam dificuldades de 
aprendizagem. Brincando a criança entende o mundo em que vive e abre possibilidades para se 
tornar um adulto equilibrado, superando suas defasagens e aceitando suas limitações. O lúdico é de 
grande utilidade tanto no processo de ensino-aprendizagem como na intervenção psicopedagógica. 
Trata-se de uma forma de revelar conflitos, anseios e expectativas, pois ao brincar não estamos 
trabalhando apenas o momento, mas todo o passado e o futuro. 
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Resumo 
 
Um projeto resume-se em várias atividades trabalhadas em conjunto dentro de cada processo, estes 

por fim apresentam o resultado final esperado. Deve-se observar então que uma comunicação bem 
compreendida e interpretada é fundamental para um bom gerenciamento de projeto. A comunicação 
é realizada para que uma determinada informação chegue ao destinatário final, mas espera-se que 
a informação seja bem interpretada, o mesmo apenas ocorre se houver algum método para eliminar 
alguns fatores indesejáveis ao longo desse processo, maximizando a compreensão da co-municação 
no gerencia-mento de projetos e minimizando os fatores que podem distorcer e/ou influenciar a 
informação transmitida, gerando mau entendimento da informação desejada, podendo gerar graves 
riscos e até mesmo levando o projeto ao fracasso. 
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Rosangela Gomes Fabres dos Santos, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Descrever sobre os benefícios da utilização das ferramentas da qualidade no projeto requer 

demonstrar de maneira sucinta e objetiva os resultados positivos na utilização em toda a etapa do 
projeto. Quando pensamos num determinado projeto, buscamos viabilizar todas as ferramentas 
disponíveis para o melhor planejamento e conclusão do mesmo. Qual o benefício de termos tantas 
informações, porém sem condições de tratá-las e pior, sem poder apresentar de maneira objetiva 
os resultados. Quando trabalhamos com as ferramentas disponíveis para nos auxiliar no 
desenvolvimento do projeto, observamos as etapas planejadas de uma maneira mais precisa e 
direta. O resultado esperado não poderá de forma alguma ser prejudicado, pois dependemos 
automaticamente que cada etapa seja concluída com muito êxito. Pensarmos no projeto é buscar 
nos atentarmos metodicamente para cada instante, ou seja, observando as possíveis irregularidades 
que possam vir a acontecer, tomando assim as decisões antecipadas para o êxito do trabalho. As 
ferramentas da qualidade apresentam um universo importante para que possamos melhorar cada 
etapa e atingirmos os resultados esperados com mais precisão. 
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A gestão de projetos em organizações não governamentais do Distrito Federal: 

uma realidade nacional? 
Elidiane Holanda Brandão, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
Este artigo trata-se de uma pesquisa sobre a gestão de projetos em organizações não 
governamentais e sem fins lucrativos do Distrito Federal. Onde se observou que tais organizações 
desempenham papéis de suma importância para o desenvolvimento cultural, educacional, ambiental 
e de inclusão social, nas comunidades onde estão situadas. Porém na gestão de seus projetos foram 
encontradas algumas fragilidades, as quais sugere-se melhorias fundamentadas nas práticas do 
Project Manager Institute (PMI), instituto referência em gestão de projetos, e em publicações 
voltadas ao estudo em organizações do Terceiro Setor . 
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estimulação da aprendizagem 
Dayana Aparecida da Silva, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Atualmente, no ambiente escolar, encontramos uma nova geração que vive ?conectada? ao mundo 
virtual, o que gera impactos na nova realidade da vida escolar. Neste contexto, a escola deixa de 
ser o único lugar onde se busca ou onde se obtém conhecimento. Por isso, o novo papel do professor 
fica caracterizado com a função de orientar os alunos na busca de informações significativas, e para 
tal tarefa, necessita-se da mudança do modo de atuação do professor, especialmente na função de 
planejar, no gerenciamento do tempo e na organização do espaço escolar, de modo a adequar o 
ensino para estimular e prender a atenção das crianças com o intuito de obter um resultado 
satisfatório no nível de aprendizado. 
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Resumo 
 
As organizações estão inseridas em um ambiente caracterizado por constantes turbulências e 

mudanças, vindo daí a necessidade de se buscar soluções para melhorar sua eficácia, permitindo a 
sua manutenção e êxito num mercado cada vez mais competitivo e globalizado. O presente trabalho 
apresenta diferentes formas de como transformar funcionários em seguidores mais eficazes, 
enfatizando sobretudo o papel fundamental do líder, suas vantagens e desvantagens em lidar com 
todo tipo de pessoas, solucionar problemas e influenciar de maneira correta o desempenho de uma 
equipe. Como os líderes são a mola mestra de todas organizações, sem as quais todos os demais 
sistemas não fariam sequer sentido, este estudo pretende também mostrar a importância de ter 
bem definido o perfil ideal do líder e seus liderados, par se obter resultados profissionais adequados 
a demanda de mercado 
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Rosana Gonçalves de Souza, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
A preocupação com a qualidade ambiental pode manifestar através do repúdio dos consumidores 
em adquirir produtos que ao longo do ciclo de vida possa causar degradação ao meio ambiente. 
Este trabalho teve como objetivo mostrar a importância da preservação do meio ambiente, 
principalmente no que se refere à água mineral, para consumo, pois tem sido explorada de maneira 
desordenada pelo homem, colocando em risco a própria sobrevivência, com a preocupação da 
diminuição deste recurso natural, faz-se abordagem neste trabalho à cerca da questão ambiental 
no Brasil e no mundo; benefícios da implantação da ISO 14001, além de uma explicação sobre a 
fundamentação dessa norma de gestão ambiental e sua contribuição com fator de competitividade 
e redução dos custos, destacamos o Brasil e seu constante crescimento em relação à certificação, 
abordado também sobre Responsabilidade Social como regulamentação dos deveres e obrigações 

do cidadão e empresa para a sociedade como um todo. 
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A atuação do psicopedagogo frente ao bullying 
Lilian Faquim, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A violência escolar passou a ser nos últimos tempos noticiários constantes nos meios de 

comunicação. Nesse artigo apresentamos uma tentativa de alertar os envolvidos no contexto 
escolar, pais e sociedade a desenvolverem um olhar para as diferentes formas de violência que 
dentro de um convívio social acaba por ser desencadeada. Essas ações que ferem causando medo 
e sérias consequências emocionais e psíquicas estão relacionadas também ao fracasso e a evasão 
escolar. Diante a isso, investigaremos a importância do psicopedagogo no contexto escolar, tanto 
individual quanto coletivo, relacionado ao Bullying. 
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Edigar Nunes de Siqueira Júnior, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Ao contrário da maioria dos serviços da construção civil, os trabalhos de manutenção, reforma, 
ampliação e reparo em edificações apresentam certas restrições que exigem avaliações e 
procedimentos especiais. Por isso, mesmo contando com razoável conhecimento técnico, muitos 
gestores de obras ainda se deparam com problemas relacionados a estouro de orçamento e 
extrapolação do prazo de execução das atividades associadas. A gestão de projetos vem auxiliar o 
profissional a estimar custos, programar e controlar eficientemente todas as tarefas do processo, 
promovendo sua racionalização. Por meio de pesquisa bibliográfica, as ferramentas de 
gerenciamento de projetos foram aplicadas especificamente às obras em questão, a fim de prever 
e superar suas contingências e, consequentemente, eliminar os imprevistos e o excessivo 
desperdício de materiais. 
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Resumo 
 
Em meio ao mundo globalizado e de instantaneidade, onde grandes e pequenas mudanças ocorrem 
de forma paralela, é preciso que as empresas estejam com colaboradores integrados e focados em 
um resultado melhor a cada momento. Com um cenário que evolui e muda constantemente, a 
primeira impressão é a chave que abre bons caminhos com resultados de equipes coesas. Com 
objetivo de analisar a importância do Programa de Integração para gerar melhores e mais rápidos 
resultados, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando alguns dos autores renomados da área 
de Gestão de Pessoas. Explanou-se sobre recrutamento, seleção e socialização organizacional, 
chegando ao Programa de Integração. Notou-se o valor fundamental da socialização na empresa e 
o grande papel do Programa de Integração tanto para o novo colaborador, quanto para a 
organização, que ganha em tempo, qualidade e comprometimento, possibilitando assim, o seu 

destaque no mercado. Pretende-se ainda com esse artigo, incentivar futuros estudos nesta área, a 
conscientização de gestores da importância do programa, assim como a implementação deste 
programa nas empresas. 
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Resumo 
 
Desde o seu nascimento, o indivíduo está envolvido em um constante aprendizado. Quando criança, 

ele é direcionado pelos pais ou por qualquer outro adulto com quem convive, os quais exercem 
autoridade em relação à autonomia da criança, que observa e copia os adultos. Durante a 
adolescência os conceitos mudam. A autoridade dos pais passa a ser questionada, a dos professores 
deixa de ser absoluta e, neste momento, a criança passa a aprender com seus próprios erros. Muito 
embora se acredite que o aprendizado aconteça dentro de uma sala de aula, ele ocorre em qualquer 
lugar. A cada vez que um ato é exercido ou uma experiência é vivenciada, o sujeito constrói novos 
conceitos e mudanças de comportamento. Neste artigo abordaremos o processo de aprendizagem 
na fase adulta, chamada de andragogia. 
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Resumo 
 
A organização em estudo é a Engevix Construções Oceânicas, situada na cidade de Rio Grande. O 
objetivo do artigo foi observar as técnicas de recrutamento e seleção da empresa citada. Para tanto, 
foi exposta uma revisão dos principais autores da área de recrutamento e seleção, gestão de pessoas 
e motivação. Para atingir o objetivo de transcrever os conceitos, etapas e fases do recrutamento e 
seleção foi feita uma pesquisa através do método expositivo-crítico, buscando nas fontes dos 
principais autores e professores de renome, da área da administração as informações necessárias 
para o cumprimento dessa etapa. O método para descrever os processos de seleção da empresa 
Engevix foram feitos através de observação das informações relacionadas. A pesquisa realizada na 
Engevix demonstrou que a organização atua no sentido da ligação da empresa com seus 
funcionários, pelo nível de satisfação que apresentam os resultados. A empresa possui uma política 

de Recursos Humanos pela qual lida com seus colaboradores, permitindo condições para que atinjam 
seus objetivos individuais e, em consequência, aumentos de eficiência na prestação de serviços. 
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Resumo 
 
Os dados, a informação e o conhecimento são os bens mais importantes em uma organização. Com 
o avanço da tecnologia em Sistemas de Informação nas organizações, os dados são coletados, 
processados, onde se transformam em informações, e armazenados, onde se geram em 
conhecimento com alta qualidade. Uma organização que passa por problemas na qualidade das 
informações deverá resolver a tempo através de planos. O planejamento é uma técnica 
administrativa que determinam planos e objetivos para um melhor desempenho organizacional 
visando o alcance de metas. O Gerenciamento de Projetos é uma ferramenta poderosa utilizada 
pelos gestores para estimar custos, planejar, controlar eficientemente as tarefas, integrar a 
racionalização da cadeia executiva, prevendo os prazos e orçamentos estimados. A proposta do 
projeto analisará a situação atual da organização, realizará um planejamento de melhoria nos 

Sistemas de Informação, utilizando as técnicas de procedimentos de execução e controle. 
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Resumo 
 
Há alunos que apresentam comportamento muito agitado, tomam os brinquedos de seus colegas, 
andam de um lado para o outro e não conseguem ficar muito tempo sentado no mesmo lugar. Não 
conseguem terminar as tarefas solicitadas e, em alguns momentos, demonstram atitudes agressivas 
e um comportamento que geralmente pode ser confundido com indisciplina, mas na verdade pode 
ser uma característica do distúrbio de atenção. Esse distúrbio atinge 5% das crianças e adolescentes 
de todo o mundo: é chamada de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. É muito 
importante conhecer os sintomas deste transtorno para a lidar com a situação de maneira confiante. 
A demora em diagnosticar o caso pode trazer sérias consequências para o desenvolvimento da 
criança. 
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Resumo 
 
Este trabalho tem o objetivo de mostrar a importância do orçamento para as empresas, bem como 

sua elaboração de produtos ou serviços de acordo com as mudanças do mercado cotidiano. O 
crescimento do mercado e as constantes mudanças vêm ocorrendo e com isso muitas empresas 
necessitam de um bom planejamento orçamentário para desenvolver um excelente orçamento 
empresarial, utilizando como ferramenta que auxiliam os gestores na tomada de decisão. Neste 
trabalho foi possível abordar a importância, o conceito e os tipos de orçamentos que uma deve 
utilizar, também foram abordados conceitos de planejamento orçamentário e suas principais 
funções. Foram realizadas pesquisas bibliográficas para desenvolver uma situação para demonstrar 
o uso de um planejamento orçamentário para elaboração um orçamento empresarial tornando-o 
um poderoso instrumento permitindo que a empresa fictícia traçar com seguranças diretrizes para 
o futuro, com planejamento, controle e a execução. Um orçamento empresarial bem utilizado é o 
resultado de um planejamento orçamentário bem elaborado, tornando um processo transparente e 
eficaz para alcançar o resultado eficiente de uma organização. 
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Leticia Cruz do Nascimento, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
A qualidade de vida no trabalho proporciona uma maior interação dos colaboradores, criando um 
ambiente com harmonia juntamente com seus colegas de trabalho e gestores. A QVT nos direciona 
a alguns caminhos para discussão um deles é o bem-estar do trabalhador e com a eficácia 
organizacional. Devido às necessidades das empresas se tornarem cada vez mais competitivas no 
mercado de trabalho veio à busca incessante pela qualidade total que hoje é exigência em todas as 
organizações que querem se manter atuantes em um mercado onde a concorrência e a 
competitividade são cada vez mais acirradas. Baseado nesta preocupação surgiu a QVT, que está 
diretamente voltada ao ser humano e suas necessidades, já que o grande diferencial das empresas 
é o capital humano e não somente o capital tecnológico, visto que todas as organizações possuem 
o mesmo acesso a alta tecnologia nos dias atuais dentro de um mercado competitivo e globalizado. 

Este artigo foi baseado, em parte nos resultados de uma pesquisa exploratória realizada em uma 
concessionária situada na cidade do Rio Grande com o intuito de identificar o grau de satisfação dos 
seus colaboradores quanto à qualidade de vida no trabalho, segundo o modelo Walton, Davis (1975). 
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Resumo 
 
Quando um aluno surdo vindo de uma família ouvinte entra em uma rede regular de ensino se 
depara com a realidade que o separa da comunicação com os demais. É neste momento que um 
professor interlocutor pode fazer a diferença, deixando de lado o frio papel de interprete entre o 
aluno e a comunidade escolar que o cerca para o de mediador. O presente trabalho nos leva a refletir 
sobre a importância do professor interlocutor nas escolas públicas do ensino fundamental. 
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Resumo 
 
A gestão de projetos é uma área cada vez mais reconhecida atualmente. Seu principal precursor é 

o Instituto de Gerenciamento de Projetos ? PMI (Project Management Institute), fundado nos 
Estados Unidos com o objetivo de padronizar o gerenciamento de projetos, sendo o seu principal 
trabalho o PMBOK ? Guia do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos. A gestão 
da qualidade visa atender todos os requisitos definidos pelo cliente da melhor forma possível, desta 
maneira o PMBOK é considerado um grande aliado na qualidade de um projeto. O planejamento do 
projeto é a chave da implementação dos processos de qualidade, de forma que integre todas as 
par-tes envolvidas no projeto para gerar um alto nível de responsividade da equipe do projeto. 
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Resumo 
 
O webdesign é uma extensão da prática do design, onde o foco do projeto é a criação de web sites 

e documentos disponíveis no ambiente da web, ele tende à multidisciplinaridade, uma vez que, a 
construção de páginas web requer subsídios de diversas áreas técnicas, além do design 
propriamente dito.Aparentemente, o desenvolvimento de um site é e-quivalente ao 
desenvolvimento de um software, o que poderia ser gerenciado por uma das diversas metodologias 
de controle de projetos. O trabalho feito dentro destas metodologias, garantiria qua-lidade, 
cumprimento de prazos, baixo desgaste na relação cliente ? fornecedor e, consequentemente, 
impediria prejuízos e desgastes para todos envolvidos no processo. 
 
Palavras-chave 
 
Webdesign; Gestão de projetos; Atividades. 
 

  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade - TDAH 
Jussara Ribas Padilla, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo, a partir de um estudo bibliográfico, propõe-se a esclarecer de maneira clara o que é a 

hiperatividade, suas causas e tratamento. Mostra também as dificuldades sofridas pelo portador do 
distúrbio em seu relacionamento familiar, na escola e no convívio social. Para amenizar o TDAH, é 
preciso utilizar medicamentos aliados a acompanhamentos médico, psicológico e psicopedagógico, 
e principalmente amor, tolerância e disciplina. No decorrer deste estudo também será mostrado o 
cuidado para se realizar um diagnóstico que não seja equivocado, rotule a criança ou que demande 
medicações sem necessidade. Por fim, será sugerido um processo de intervenção para amenizar os 
problemas de aprendizagem tão comum no indivíduo portador do distúrbio. 
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Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a implantação do programa de QVT no banco Itaú 

demonstrando o que afetada os funcionários antes do programa e o que mudou com sua implanta-
ção. Para busca destes dados foi utilizada metodologia de Vergara (2004) que se deu quanto aos 
meios de investigação (bibliográ-fica e pesquisa de campo) e quanto aos fins (descritiva e aplicada). 
Foi aplicado questionário para 20 funcionários que trabalham na Agência 0479 em Brasília do Banco 
Itaú. Conclui-se que os funcionários estão satisfeitos com a empresa e que grande parte conhecem 
o programa de QVT, mas que não há uma grande utilização, que sua divulgação precisa ser 
melhorada. Conclui-se também sobre o ganho que a empresa teve com maior assiduidade dos fun-
cionários alto grau de motivação e diminuição de reclamação dos clientes e baixo índice de doenças 
relacionadas ao trabalho. 
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A importância do desenho infantil no diagnóstico e na intervenção 

psicopedagógica 
Luzia Kátia da Silva, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O homem sempre teve a necessidade de registrar a sua marca como meio de comunicação. A criança 
também, ao se expressar artisticamente, revela-se, por isso, o desenho é considerado como 
instrumento de diagnóstico e intervenção psicopedagógica. A intenção e a interpretação da criança 
possibilitam a obtenção do diagnóstico e de possíveis intervenções. Na análise do desenho as 
representações possibilitam reconhecer o nível de estruturação da criança, ela como um todo se 
torna material investigativo, suas manifestações tanto gráficas como orais devem ser registradas, 
sob o olhar atento do profissional ao integrar todos estes dados permite que a personalidade da 
criança seja revelada. 
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Planejamento estratégico em uma organização 
Vanessa M. Cesar, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
A forte concorrência no mundo dos negócios exige muito de cada organização e somente irá se 

destacar aquela que apresenta seus objetivos claros e com grandes chances de sucesso por causa 
de um planejamento sólido evitando os riscos para essa organização. Esse artigo tem como objetivo 
dissertar sobre o planejamento estratégico utilizado na gestão de uma organização. Através de uma 
grande pesquisa bibliográfica esse estudo foi concluído, utilizando um método de análise literária. 
Abrange em sua estrutura os principais conceitos de planejamento estratégico, a sua importância 
dentro de uma organização, tipos de planos e também explica um pouco da metodologia utilizada 
em sua elaboração, isso tudo segundo grandes nomes da administração. Os resultados comprovam 
que um planejamento bem elaborado e executado gera diversos benefícios a organização, pode 
tornar a gestão empresarial mais competitiva e mais eficaz. 
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A importância do recrutamento e seleção para as organizações 
Simone de Avila Canez, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
A importância do processo de recrutamento e seleção bem estruturado faz toda a diferença no 

mercado atual, onde as empresas buscam a melhor qualidade e inovação. Porém esta busca e 
investimento esta direcionada ao capital humano que esta cada vez mais valorizada, pois este é o 
maior diferencial de uma empresa na atualidade e não o seu capital tecnológico, já que esses todos 
têm acesso a um alto padrão de tecnologia devido à globalização que é atuante no mercado 
altamente competitivo. Podemos perceber que o recrutamento e seleção são responsáveis pelos 
resultados da organização, pois identifica o profissional realmente capacitado para exercer a 
atividades propostas pelo cargo a ser assumido, gerando assim uma maior produtividade e 
rentabilidade para a organização. Mas para obter o sucesso do recrutamento e seleção a organização 
necessita possuir um planejamento adequado para garantir um processo seletivo eficaz evitando 
desperdícios como o tempo e investimento. 
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A contribuição da psicomotricidade e da psicopedagogia para o desenvolvimento 

da criança na infância 
Marluce dos Santos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como finalidade investigar a contribuição da Psicomotricidade como ferramenta 
inerente no desenvolvimento global do indivíduo na infância, além de verificar quais estímulos 
internos e externos são oferecidos as crianças na educação infantil, já que é sabido que o ser 
humano aprende na interação com o outro. Visa apresentar concepções sobre alguns teóricos e suas 
idéias a respeito da Psicomotricidade e sua importância a ser executada em sala de aula com os 
alunos de maneira contínua, possibilitando uma maior ampliação de sua coordenação motora ampla 
e ao mesmo tempo garantindo um maior reconhecimento do sujeito com relação ao seu próprio 
corpo. Propõe ainda apresentar a importância da Psicopedagogia e do trabalho do psicopedagogo 
frente às dificuldades de aprendizagem. 
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O menor infrator e a trajetória do fracasso escolar 
Marinésia Gama da Silva, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar como os menores infratores apresentam dificuldades 

em relação ao processo de ensino e aprendizagem ocasionado por conflitos em relação ao meio 
social, familiar e por não cumprirem as leis impostas pela sociedade. O artigo também procura 
ressaltar teorias relevantes das dificuldades enfrentadas pelos adolescentes como o fracasso escolar 
e entre vários fatores relacionados ao próprio educando e ao sistema educacional levam ao histórico 
fracasso escolar, desses menores em conflito com a lei. A escolarização formal se faz necessária e 
juntamente com a atividade de orientação e de reinserção do educando no mercado de trabalho 
constituem os pontos fundamentais das medidas, dos menores infratores que cumprem medidas 
socioeducativas. 
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A indisciplina escolar 
Geisa Tereza Mello Rodrigues, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Neste artigo abordarei a indisciplina, apontada pelos docentes como um dos principais obstáculos 

ao trabalho pedagógico. Está associada, também, à moralidade discente. Para os professores, ela 
denota a ausência de uma estrutura psicológica moral que desprepara o jovem para a convivência 
em ambientes regrados. Sob esse aspecto, discutimos a educação moral e o papel dos limites na 
construção de um juízo moral do aluno. Destacarei também que os seres humanos são bastantes 
diferentes uns dos outros e muito complexos. Assim, uma criança ou um pré-adolescente apresenta 
diferentes comportamentos conforme o ambiente e a situação em que se encontra. 
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A importância da atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar 
Andréa Nunes Alves, Arthimis Bryan Faganello 

 
Resumo 
 
A dedicação da fisioterapia ao paciente crítico teve seu início entre as décadas de 1940 e 1950 

devido à crise da poliomielite. Em anos recentes, os fisioterapeutas estão cada vez mais presentes 
no ambiente hospitalar, entretanto sua atuação difere em cada instituição, não estando seu papel 
bem definido. Nesse sentido o objetivo deste estudo é delinear a importância da atuação do 
fisioterapeuta no ambiente hospitalar e descrever seu papel, a partir da revisão de 36 referências 
bibliográficas, publicadas entre os anos de 2004 e 2011. Conclui-se que as pesquisas para 
comprovação da eficácia de suas técnicas reforçam a importância do fisioterapeuta hospitalar, 
demonstra que sua presença durante 24 horas é indispensável e ressalta a necessidade de 
especialização na área por parte do profissional. 
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A inclusão do portador de necessidades especiais no processo educativo 
Helena Orsato Nascimento, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Neste artigo abordarei as dificuldades do processo de aprendizagem do portador de necessidades 

especiais, destacando em exclusividade o Deficiente Mental. Destacaremos a história da inclusão do 
início do século até os dias atuais, relatando as leis e os fundamentos do ensino inclusivo até as 
teorias de aprendizagem. Abordaremos a educação inclusiva, a pedagogia e suas características nas 
escolas em relação à avaliação. Por fim, enfocaremos a Deficiência Mental, sua história e suas 
limitações e como a tecnologia favorece os profissionais no auxílio ao desenvolvimento da pessoa 
portadora de Deficiência Mental, como o esporte auxilia a coordenação motora, como a musica deve 
ser compreendida como instrumento de educação no processo de aprendizagem. 
 
Palavras-chave 
 
Inclusão escolar; Deficiente mental; História; Aspectos pedagógicos; Tecnologias. 
 

  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

O psicopedagogo como facilitador da relação interpessoal entre aluno e 

professor para a prevenção do fracasso escolar no ensino médio 
Maria Pereira dos Santos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo apresentar a importância da afetividade para a construção do vínculo 
afetivo entre professor e aluno, contribuindo na aprendizagem dos alunos do ensino médio e tendo 
em vista, a atuação do psicopedagogo como mediador dessa relação, propondo possibilidades para 
prevenir e intervir no fracasso escolar; aborda as mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais 
ocorridas na fase da adolescência e compreendendo as dificuldades no processo de seu 
desenvolvimento. Baseada na teoria de Henry Wallon, tem como destaque a visão walloniana e a 
contribuição de outros autores que tratam do assunto acerca da importância da afetividade na 
relação interpessoal entre aluno e professor no processo de ensino e aprendizagem. Conclui-se que 
a afetividade é parte integrante do processo cognitivo dos indivíduos e, sendo indissociável, 
representa um papel de grande importância em como se dará a aprendizagem continuamente na 

vida do ser humano. Através da construção das relações interpessoais e o vínculo afetivo entre 
professor e aluno, torna-se possível verificar os avanços conquistados, bem como às dificuldades 
encontradas pelo aluno no decorrer da aquisição do conhecimento. 
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Humanização da assistência de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva 
Cristiana da Silva Leivas, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
Humanizar exige muita reflexão, pois a integralidade da assistência não envolve somente o paciente, 

mas a família, a equipe de profissionais e o ambiente onde todas estas ações se estabelecem. O 
presente estudo caracteriza-se por ser uma revisão sistemática, de caráter descritivo e exploratório, 
nos bancos de dados em saúde, com o objetivo de conhecer a importância da assistência 
humanizada da enfermagem aos pacientes internados em unidade de terapia intensiva na literatura 
cientifica, no período compreendido entre 2000 a 2010. O tema proposto foi analisado através de 
recortes das publicações utilizadas, as quais obedeceram aos seguintes critérios de inclusão ser 
publicada em português, com texto completo e disponível, nos bancos de dados consultados. Este 
artigo tem como proposta o aprofundamento sobre a importância da humanização da assistência de 
enfermagem em UTI, despertar interesse pela mesma que se servirá de elemento referenciador 
para auxiliar as equipes multiprofissionais da unidade de terapia intensiva na arte de cuidar com 
reverência. 
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Gerenciamento de projetos: escopo, tempo e custo 
Alysson Ferreira da Silva, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
A gestão de projetos: Escopo, Tempo e Custo permite um maior controle e domínio de cada fase no 

desenvolvimento de um projeto que se resume em um esforço temporário realizado para criar um 
produto ou serviço. Pretende se apresentar e esclarecer as idéias do leitor quanto à gerência de 
projetos e sua importância na vida das empresas, pois o ambiente de negócios está cada vez mais 
competitivo a cada dia e as empresas que querem sobreviver precisam inovar na criação de produtos 
ou serviços para se manter no mercado. A gerência de projetos tem como finalidade orientar quanto 
ao Escopo, Tempo e Custo gastos desde o planejamento até implantação e o posterior 
acompanhamento de um projeto. A gestão do Escopo, Tempo e Custo é importante, pois visa 
aumentar as chances de sucesso em um projeto e minimizar seus riscos e custos 
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Dinâmica de grupo: uma prática fundamentada 
Fabiane Pilenghi Colvara, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
Dinâmicas Grupais têm sido um dos principais instrumentos organizacionais para treinamentos e 

processos seletivos, por serem atividades lúdicas e de curta duração, usadas principalmente, como 
artifício para envolver e motivar pessoas a atuarem como parte ativa do processo ao qual se 
dedicam. Aplicar uma dinâmica de grupo é possibilitar o exercício de uma vivência, é um processo 
que pode variar desde um simples encontro, à reflexões mais profundas e aprendizados mais 
elaborados. O presente trabalho visa apresentar de forma sucinta algumas pesquisas e conclusões 
a respeito da utilização de dinâmicas de grupo no âmbito organizacional, como forma de gerenciar 
pessoas, selecionar, treinar e etc. Baseado nos resultados pode-se observar que as dificuldades 
encontradas concentram-se em torno da formação, qualificação e preparação do profissional para a 
realização/aplicação de atividades grupais a preparação deste profissional. 
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Assistência de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva adulta 
Sandra da Silva Pinto, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
A hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma unidade preparada para atender 

pacientes graves ou potencialmente graves, apesar de contar com assistência médica e de 
enfermagem especializadas e contínuas e dispor de equipamentos diferenciados, expõe o paciente 
a um ambiente hostil, com exposição intensa a estímulos dolorosos, onde a luz contínua bem como 
procedimentos clínicos invasivos é constante em sua rotina de cuidados. O objetivo deste estudo 
caracteriza-se por ser uma revisão sistemática, de modo descritivo e exploratório, nos bancos de 
dados em saúde com a finalidade de refletir a importância da assistência de enfermagem em unidade 
de terapia intensiva adulto, no período compreendido entre 1992 a 2010. O assunto proposto foi 
avaliado através de publicações utilizadas, as quais atendem aos critérios de inclusão ser publicadas 
em português, com texto completo e disponível nos bancos de dados consultados. Conclui-se o 
quanto ainda faz-se necessário aprimorar ás práticas de enfermagem nas ações relacionadas entre 
si que visam à assistência do paciente; sendo assim a base de toda a atuação da enfermagem. A 
assistência de enfermagem em unidade de terapia intensiva adulto é essencial para que a qualidade 

da assistência seja aperfeiçoada. 
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Gestão de riscos em TI 
Aline Vianna de Lima, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
O ciclo de vida de qualquer atividade humana planejada é baseado em objetivos e incertezas. A 

ação e interação dos objetivos e incertezas dão origem aos riscos. Muitas vezes estes riscos não se 
apresentam visíveis sendo necessárias ações para identifica-los. Uma vez identificados, há um 
número de opções consideradas como respostas.O objetivo deste estudo é analisar a gestão de 
riscos aplicada a teccnologia da informação. Gestão de risco é a adoção de medidas e políticas que 
busquem o equilíbrio entre riscos e custos. Ela comporta os processos de planejamento, 
organização, direção e controle dos recursos da empresa. Geralmente a gestão de risco compreende 
os riscos financeiros das empresas, mas, atualmente, passou-se a englobar também aos riscos 
operacionais, muito relacionados à Tecnologia da informa-ão. Isso porque, falhas ou violações nas 
informações provocam sérias perdas e crises de negócio. O responsável pela gestão de riscos de 
uma empresa deve planejar e acompanhar todos os processos assim como intermediá-los e oferecer 
caminhos e conselhos 
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A Importância da bioética na atuação do enfermeiro, em Unidade de Terapia 

Intensiva 
Cláudia Denise Schallenbergar, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
As intervenções científicas a cada dia incorporam-se a crescente complexidade das intervenções 
científicas, especialmente na área da saúde, provocando assim uma importante reflexão a cerca do 
cuidado e a dignidade humana. A relevância desta pesquisa se evidencia, na medida em que se 
propõe descrever a importância da Bioética na atuação do enfermeiro, em uma unidade de terapia 
intensiva. Além disso, urge a necessidade de introduzir a Bioética na atuação do exercício 
profissional numa UTI, possibilitando o enfermeiro a integrar esta visão bioética no cuidado, 
dialogando com os demais profissionais da equipe. Trata-se de um estudo usando o método 
descritivo enfocando a pesquisa de revisão bibliográfica. A análise de dados teve três momentos e 
foi conduzida nas seguintes temáticas bioética, enfermeiro e UTI. Este artigo tem como proposta o 
aprofundamento sobre a importância de inserir a bioética na prática de enfermagem no cuidado em 

UTI, despertar interesse pela mesma que se servirá de elemento referenciador para auxiliar as 
equipes multiprofissionais da unidade de terapia intensiva na arte de cuidar com reverência. 
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Avaliação econômico-financeira do projeto de contratação de funcionário para 

uma metalúrgica na cidade do Rio Grande 
Devanir José Oliveira, Divino Fernando da Costa Lessa 

 
Resumo 
 
O retorno do investimento em capital humano existe, a questão é como avalia-lo, e esse é um 
problema urgente, devido à recente escassez de capital humano nos negócios. A possibilidade da 
supercapacidade também existe, os gestores das empresas correm o risco de se entusiasmarem 
demais ao procurarem um crescimento muito rápido no negócio e acabarem se endividando além 
de suas capacidades financeiras e não suportarem os altos custos com os salários de seus 
funcionários. Além disso, a maioria está centrada na ideia antiga de que menores custos significam 
maiores resultados e não avaliam a contratação de um novo funcionário como investimento. Diante 
do que foi exposto o seguinte estudo teve como objetivo avaliar para uma empresa da cidade do 
Rio Grande a viabilidade econômico-financeira da contratação de mais um funcionário, realizando 
uma avaliação financeira da empresa antes e após a contratação de mais um funcionário para a 

produção e considerando os seus efeitos nos custos e na capacidade produtiva da empresa. 
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O descuidado para com a familiar do paciente internado em UTI 
Andreia Rodrigues Silva, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
O progresso das ciências e o avanço da tecnologia vêm sendo importante para o desenvolvimento 

da área da saúde, contribuindo para que os hospitais brasileiros melhorem cada vez mais a qualidade 
técnica dos serviços oferecidos aos clientes. Observando a evolução da assistência hospitalar como 
um todo, nota-se, no entanto, que alguns aspectos mais diretamente relacionados ao atendimento 
às necessidades psicossociais do cliente e da família não têm igual avanço. O presente estudo de 
caráter qualitativo. Os s dados, foram coletados através de entrevista semi-estruturada, com onze 
familiares, e analisados mediante análise temática. Os resultados mostram a falta de infra-estrutura 
e organização do serviço de emergência e o desencontro dos profissionais de saúde em relação ao 
cuidado ao familiar/cliente que estão em um setor de observação de um serviço de emergência. 
Concluiu-se ser de fundamental importância no serviço de emergência um ambiente adequado e 
confortável tendo mobiliário, como leitos e macas, além da necessidade do profissional de saúde 
acolher e estabelecer uma relação, vínculo, entre familiar/cliente para realizar a assistência 
necessária. Pode-se considerar que estes aspectos são indispensáveis para um cuidado integral e 

humanizado nos serviços de emergências que fazem parte da rede do Sistema Único de Saúde. 
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A comunicação como instrumento da gestão de projetos: estudo de caso de uma 

metalúrgica no extremo sul do Brasil 
Marlon Freitas Barbosa, Divino Fernando da Costa Lessa 

 
Resumo 
 
A Gestão de Projetos é uma ferramenta relevante em qualquer organização, uma vez que apresenta 
uma forma sistemática de gerenciamento, parte do princípio de que projetos são conjuntos de 
informações que habitam o ambiente interno e externo da empresa com ciclos bem definidos de 
início, meio e fim. A comunicação será vista como estratégia de crescimento das empresas, 
buscando analisar como a falta desta ferramenta pode contribuir para o fracasso das organizações. 
Tem como objetivo apontar a importância do uso correto e responsável da informação dentro de um 
projeto e, mostrar que todos os envolvidos no trabalho devem adotar uma prática de comunicação 
clara e objetiva para a resolução de possíveis problemas. A pesquisa identifica que a falta de um 
gerente de projetos ocasiona um atraso na entrega do serviço/produto, um aumento no custo e 
diminuição da credibilidade com os clientes num futuro trabalho a se realizar 
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Modelos de maturidade em gerenciamento de projetos: comparação da 

aplicabilidade dos modelos MMGP e OPM3 
Flávio Alexander de Jesus Canhête, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
A partir da década de 90, surgiram diversos modelos para avaliar a maturidade das organizações 
em Gerenciamento de Projetos, quase todos inspirados no modelo de maturidade em 
desenvolvimento de software (SW-CMM ? Software Capability Maturity Model) desenvolvida pela 
University Carnegie-Mellon, localizada no estado da Pensilvânia nos Estados Unidos da América, em 
parceria com o Instituto de Engenharia de Software (SEI - Software Engineering Institute) e voltado, 
principalmente, para aspectos técnicos do processo de desenvolvimento de software. Muitos dos 
modelos para GP apresentam os mesmos cinco níveis do SW-CMM (Inicial, Repetível, Definido, 
Gerenciado e Otimizado), mas diferem um pouco no conteúdo de cada nível. O Modelo de Maturidade 
Organizacional em Gestão de Projetos - OPM3 (Project Management Maturity Model) não utiliza a 
classificação em níveis e sim em valores percentuais. Já o Modelo de Maturidade em Gerenciamento 

de Projetos ? MMGP, do brasileiro Darci Prado, os níveis são analisados a partir do nível 2, pois o 
nível 1 é indefinido, onde há grande resistência à alterações nas organizações. Com as diferenças 
de níveis entre os modelos de maturidade, este artigo tem como objetivo apresentar a comparação 
de dois modelos de maturidade, o MMGP e OPM3-PMI 
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Embrião excedente na dissolução da sociedade conjugal 
Viviane Loureiro da Cruz, Carlos Alexandre Marques 

 
Resumo 
 
De alguns anos a ciência médica vem produzindo verdadeiros avanços nas técnicas de reprodução 

humana. E, desses avanços, a inexorável decorrência de várias polêmicas dentre elas, a que se 
refere à técnica de reprodução humana assistida chamada de Fertilização In Vitro. Tal evolução traz 
consigo inúmeros questionamentos acerca da situação jurídica que abarca o referido procedimentoO 
presente artigo objetiva uma análise da Reprodução Assisti-da, da Fertilização In Vitro, sendo que 
desta técnica advém os Embriões Excedentes, tema do referido trabalho. Ao esclarecer sobre os 
embriões excedentes, verificar-se-á o que ocorre com o casal que é possuidor desses embriões 
mediante uma dissolução da sociedade conjugal. O que esse casal poderá fazer em relação ao futuro 
dos embriões excedentes. Destacam-se então três soluções sobre o futuro desses que são a adoção, 
que é o ato de entregar os embriões a um casal impossibilitado de ter seus filhos geneticamente; 
doá-los para pesquisas científicas, na qual a partir delas serão desco-bertas várias curas de doenças 
que até então são tidas como incuráveis, e por fim, o descarte ou a destruição que são atos vedados 
tanto pela Ciência quanto pelo Direito 
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O trabalho com música no desenvolvimento de crianças com necessidades 

educacionais especiais 
Edil Santana dos Santos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O ensino de música deve ser feito de modo agradável e divertido para que o momento de ensinar 
seja positivo, tanto para quem ensina, como para quem aprende. A técnica de aula de música em 
sala amplia habilidades, define conceitos e conhecimentos e instiga o aluno especial a analisar, 
protestar, averiguar e entender de maneira lógica os seres vivos, o meio em que vive e os eventos 
do dia a dia. Além disso, estimula a curiosidade, reflexão e o entendimento de todo o procedimento 
de construção do conhecimento de forma suave e descontraída. O objetivo deste artigo é destacar 
a música e a musicalização como métodos facilitadores para o desenvolvimento da inteligência e a 
integração do aluno especial no processo de ensino e aprendizagem. Destaca-se também a 
capacidade que a música tem de entusiasmar o homem física e mentalmente, contribuindo para a 
harmonia pessoal e promovendo a integração entre o professor e aluno e também entre os alunos. 
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O papel da gestão da informação na elaboração da estratégia organizacional 

como forma de vantagem competitiva 
Gabriel Voigt Leandro, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
Na economia atual, a informação tornou-se fonte de valor para as organizações. Por conta disso a 
administração tem recorrido ao modelo de gestão da informação para assumir o papel de selecionar 
as informações relevantes para os negócios da organização. Portanto, faz-se necessário que a 
empresa conheça os processos para esta gestão e que possa inseri-la em sua estratégia empresarial. 
Esta pesquisa foi realizada por meio de análise bibliográfica, no qual, foram feitas interpretações e 
revisões de livros e artigos. Observou-se, também, o comprometimento do profissional da 
informação em buscar características como: coesão, integridade e prontidão, para compor a 
qualidade da informação. Estas características foram importantes para o caso de sucesso da 
empresa American Airlines no gerenciamento da informação que foi pioneira ao oferecer um serviço 
ágil de reserva de voos. Portanto, o modelo de gestão da informação favorece o compartilhamento 

da informação e obtenção de vantagem competitiva. 
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Alienação Parental 
Leo Costa Rodrigues, Carlos Alexandre Marques 

 
Resumo 
 
Cabe salientar, que a família tem uma especial proteção do Estado, por se tratar do pilar da 

sociedade, assim sendo, o Estado tem o dever de cuidar dos interesses da família, como a 
manutenção dos tipos de relações afetivas dentre outras coisas. O presente artigo tem como escopo 
demonstrar a evo-lução do direito de família no sistema jurídico brasileiro e as relações em volta 
destes institutos no que tange as relações entre pais e filhos e suas responsabilidades com os 
menores mesmo após a separação do casal. O foco maior está diretamente rela-cionado aos pais 
que divorciam-se, e assim, um dos lados por muitas vezes acabada insatisfeito com o término da 
relação, e, com isso, desconta suas frustrações e lamentações em seus filhos, por muitas vezes 
colocando-os contra o ex- cônjuge. Desta forma, surge o tema principal do presente artigo, a 
chamada ?Alienação Parental - AP?. 
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A exclusão da criança surda em tempos de inclusão 
Clotilde da Conceição Martins Leonel, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O sistema educacional brasileiro prevê a inclusão de crianças surdas no sistema regular de ensino, 

no entanto a estrutura escolar ainda não comporta este tipo de atendimento e ainda carece de 
desenvolvimento, planejamento e revisão de estratégias para que essa inserção se dê de forma 
eficiente. A discriminação contra crianças surdas é cultural e multilateral: o incômodo da sociedade 
perante indivíduos com deficiência é ainda assunto tabu e colabora para a manutenção da idéia de 
reclusão e relutância para com as políticas da inclusão. A inclusão de crianças surdas é positiva e 
viável, desde que feita com planejamento e estrutura, o que depende de esforços conjuntos, 
(família, escola e comunidade). 
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Aplicabilidade do gerenciamento de projetos no âmbito público 
Isabel Ferreira Abrantes, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
O propósito desse artigo é mostrar como se vive em nosso país uma importante e expressiva 

evolução na administração do setor público, baseado em técnicas e regras de boa gestão com grande 
inspiração nos modelos empresariais de sucesso. Mostra a aplicabilidade progressiva na esfera 
governamental, trazendo os resultados animadores e sensíveis benefícios para a população como 
um todo. A necessidade desse tema é importantíssima para a sociedade, pois gera um conhecimento 
em que o dinheiro dos impostos são investidos. Mostra também o papel dos gestores públicos e dos 
representantes da cidadania tem de incluir um alto grau de responsabilidade em relação à gestão 
da inovação em organizações, programas e projetos públicos 
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Aprendizagem, deficientes auditivos e atendimento psicopedagógico 
Natalia Cristina dos Santos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A escola possui uma enorme importância em nossas vidas, é ela quem nos prepara para o futuro e 

nos dá o conhecimento necessário para que possamos enfrentar os obstáculos que surgem em nosso 
caminho, assim trabalhar com deficientes auditivos/surdos abrange o grande desafio de construir 
uma proposta pedagógica, que assegure ao aluno os meios para sua inserção no ensino regular e 
que proporcione, através das situações culturais e pela interação, o desenvolvimento global dos 
mesmos. O acompanhamento psicopedagógico também é de suma importância, pois possibilita uma 
resolução eficiente dos problemas, procurando alternativas para amenizá-los, oferecendo meios 
para que cada um desenvolva suas potencialidades através de oportunidades educacionais 
diversificadas, além de introduzir novos elementos que levam o indivíduo a pensar, fazendo com 
que ele interaja e se socialize com outras pessoas. 
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A liderança dos enfermeiros na percepção dos técnicos de enfermagem 
Renata Coelho, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
O presente estudo teve como objetivo conhecer a percepção dos técnicos de enfermagem sobre a 

liderança dos enfermeiros, identificando os momentos em que a equipe percebe a liderança do 
enfermeiro e averiguando a influência deste no desenvolvimento do trabalho em equipe em uma 
UTI. A metodologia utilizada teve uma abordagem descritiva e exploratória, através da aplicação de 
um instrumento de pesquisa com entrevistas semi-estruturadas, as quais foram comparadas e 
relacionadas com a revisão de literatura do presente estudo. Os entrevistados foram sete técnicos 
de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva de uma cidade do sul do Brasil. A análise dos 
dados foi realizada através da crítica e discussão sobre as respostas obtidas dos entrevistados, 
separando-as em três temas: Conceitos de liderança; Percepção dos técnicos de enfermagem frente 
à atuação dos enfermeiros e Influência dos enfermeiros no trabalho dos técnicos de enfermagem. 
Conclui-se que de uma maneira geral, cada entrevistado possui uma forma bem particular de 
compreender a liderança, assim como percebem a liderança dos enfermeiros em diferentes situações 
da rotina de trabalho e divergem nas opiniões sobre a influência dos enfermeiros em suas atuações 

profissionais como técnicos de enfermagem. Evidencia-se a importância de uma boa liderança no 
trabalho em equipe, sendo imprescindível que os enfermeiros e futuros enfermeiros estejam atentos 
e despertem que sua formação, proporciona atuação frente a uma equipe, assumindo um papel de 
liderança, implicando em influenciar pessoas na maneira de agir entre si e na assistência aos 
pacientes. 
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Impacto da comunicação interna no desempenho e na qualidade das atividades, 

qual papel do líder nesse processo: percepção dos colaboradores da empresa 

RSI-Informática Ltda. 
Luciana Pereira Figueredo da Silva, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
O artigo tem como objetivo descrever a percepção dos colaboradores sobre o impacto do sistema 
de comunicação interna no desempenho e na qualidade das entregas de uma fábrica de software, e 
mostrar o papel do líder neste processo. A pesquisa será exploratória com análise dos dados 
coletados de natureza documental e descritiva realizada por meio de um questionário com perguntas 
referente à comunicação interna da empresa RSI informática, e o desempenho dos colaboradores, 
na busca da qualidade nas entregas dos serviços. A RSI é uma empresa no ramo de Tecnologia e 
Sistemas de Informação, uma empresa especialista e com forte atuação em teste de qualidade. A 
pesquisa será realizada com 30 colaboradores, com mais e menos tempo de empresa incluindo nível 

de gestão 
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Lesão Meniscal: um tratamento conservador 
Júlia Porto Britto Cousin, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
Os meniscos são placas semilunares fibrocartilaginosas situadas da face articular entre o fêmur e a 

tíbia. Apresentam formato de meia lua e são classificados como menisco medial e lateral. Os 
meniscos apresentam papel importante para articulação do joelho como absorção de choques, 
transmissões de cargas, contribuem para estabilidade articular e auxiliam na lubrificação da 
articulação. Lesões geradas nestas estruturas podem causar bloqueio articular, dor, edema, e algum 
grau de atrofia na musculatura envolvida. O tratamento destas lesões visa a diminuição da dor, 
redução do bloqueio articular. Objetivo: analisar a eficácia de um protocolo de tratamento 
conservador para lesão meniscal degenerativa. Métodos: Estudo do tipo caso clinico onde aplicou-
se uma avaliação, testes específicos, utilização de Ultrassom Terapêutico, cinesioterapia. 
Resultados: Obteve-se resultado satisfatório no que se diz relação a alivio da dor, e amplitude de 
movimento 
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Massoterapia, história e efeitos terapêuticos: uma revisão bibliográfica 
Luiz Carlos Perez Tarta, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
A massagem como recurso terapêutico vem sendo reconhecida como uma das terapias mais eficazes 

para alívio de dores e prevenção de doenças. Tem como proposta de trabalho, dentro de uma visão 
holística, tornar o indivíduo consciente do seu corpo, das suas tensões, da sua respiração e das suas 
cargas emocionais, bem como melhorar a nutrição dos tecidos pelo aumento da circulação sanguínea 
e linfática além de outros benefícios físicos e emocionais. O presente estudo caracteriza-se por uma 
revisão de literatura, procurando descrever a linguagem do tato, proporcionando modificações, na 
felicidade, medo, sexo, infortúnios e até mesmo na amizade, interferindo assim, na saúde. 
Lembrando que esta arte milenar foi o primeiro recurso do homem ao esfregar alguma parte de seu 
corpo agredida. Com o passar do tempo, foi sendo modificada com pouca evolução, seguindo os 
conceitos e a exigência sócio-industriais, cedendo espaço à modernidade acomodada de aparelhos 
previamente programados que simulam os efeitos terapêuticos da massagem, porém, nunca irão 
chegar a sensibilidade de um toque humano delicadamente desenvolvido. 
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Hiperbilirrubina neonatal: uma revisão sob o olhar da enfermagem 
Íria Ramos Oliveira, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
Dentre as complicações mais frequentes na UTI neonatal está a hiperbilirrubinemia neonatal, 

decorrente do aumento da bilirrubina indireta ou não conjugada. Trata-se de um artigo de revisão 
de literatura com o objetivo de discorrer sobre a hiperbilirrubinemia, seus sintomas, o tratamento e 
cuidados de enfermagem para esta patologia a partir de pesquisas em acervo de material impresso, 
como a biblioteca da instituição de ensino e em outros acervos universitários. Além de fazer uso de 
Bases de Dados Virtual como o Lilacs, Scielo e Google Acadêmico, onde foram encontrados artigos 
originais e de revisão envolvendo o tema. A revisão possibilitou compreender ainda mais que a 
fragilidade dos recém-nascidos nas unidades de terapia intensivas exige uma equipe preparada para 
identificar e tratar com imediatismo os sintomas das patologias que acometem esses pacientes, 
frágeis e em desenvolvimento. 
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Educação inclusiva: crianças com necessidades especiais 
Lélia Viana, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A inclusão escolar nos leva a pensar em questões do acesso e de qualidade na educação, 

principalmente no contexto da escola pública, onde vivemos hoje uma cultura que esperamos por 
uma ordem social baseada em valores tais como justiça, igualdade, qualidade e a participação 
coletiva na vida pública, da mesma forma, uma política que abranja todos os membros da sociedade, 
na busca uma vida digna para todas as pessoas. A Inclusão para alunos com deficiência é um desafio 
que, quando enfrentado dentro da escola, propicia melhora na educação básica e superior, uma vez 
que estes alunos passam a exercer seu direito à educação. É fundamental que todos os alunos 
possam alcançar os mais elevados níveis de ensino, segundo a capacidade de cada um, uma vez 
que todas as crianças devem ter suas necessidades educacionais satisfeitas, no sentido de propiciar 
a formação integral destes educandos. 
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Os estímulos e recursos pedagógicos que contribuem para a aprendizagem da 

criança com Síndrome de Down 
Selma Faggioni, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo tem a finalidade de refletir sobre as implicações pedagógicas do professor em sala de 
aula com criança portadoras da Síndrome de Down. É caraterística da síndrome Down apresentar o 
retardamento mental, físico e linguístico. Considerando o estudo cientifico e as leituras de livros e 
artigos que embasam a pesquisa para produção deste artigo, fonte seguras relatam que os estímulos 
Síndrome de Down na educação infantil. A Síndrome de Down está presente no cotidiano das famílias 
e não tem escala social. Precisamos estar preparados para atender a síndrome, dar qualidade de 
vida a criança portadora e orientar todos os envolvidos na família, professores e instituição, 
capacitando para melhor atender e explorar a potencialidade da criança. 
 
Palavras-chave 

 
Síndrome de Down; Estímulos e recursos pedagógicos; Aprendizagem. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Administração de vendas: formação e desenvolvimento de equipe 
Idevan Rodrigues Tavares, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Esse trabalho apresenta as vantagens e as dificuldades da implementação de equipes de vendas, 

como equipes de vendas são desenvolvidas, que características individuais o responsável por formar 
uma equipe deve buscar nos candidatos, como estas equipes atingem a realização da capacidade 
máxima dos indivíduos e porque algumas equipes falham. Os resultados desta revisão de literatura 
sugerem que equipes de vendas podem e efetivamente levam as organizações a um nível de 
desempenho máximo, desde que as condições favoráveis ao seu desenvolvimento estejam 
presentes. Equipes de alta performance são um investimento em longo prazo e exigem da 
organização que planeja implementá-las um comprometimento maior que o simples desejo de ter 
equipes como parte da sua estrutura. 
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Assistência de enfermagem em hemodiálise: uma revisão sistemática 
Kamila Lucas Ribeiro, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
O presente artigo trata-se de uma revisão sistemática realizada com o objetivo de identificar os 

cuidados de enfermagem prestados ao paciente em uma sessão de hemodiálise. Através do 
levantamento feito nos bancos de dados, entre 2007 a 2011, foram identificados 11 artigos que 
serviram de amostra para o estudo. Após a análise dos dados pode-se concluir que existem muitos 
cuidados de enfermagem técnicos como balanço hídrico do paciente, controle da pressão arterial, 
cuidados com a fístula, entre outros, que na grande maioria das vezes servem para prevenir 
intercorrências durante a sessão. Foi encontrado, também, uma grande preocupação com a 
humanização no serviço, a criação do vínculo enfermeiro ? paciente e o papel do enfermeiro como 
educador. 
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Preconceito no ambiente escolar 
Lília Viana Ferreira, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo consiste no levantamento de algumas pesquisas existentes a respeito do preconceito no 

ambiente escolar às pessoas portadoras de necessidade especiais, na perspectiva de educação 
inclusiva. Sua finalidade é subsidiar a formulação de políticas e estratégias de ação que combatam, 
a médio e longo prazo, a desigualdade e analisar, de maneira global, a incidência de preconceito e 
discriminação nas escolas públicas, de forma a descrever um quadro consolidado que sirva de linha 
de base para a ação global no campo da promoção da diversidade. 
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A contribuição de jogos e brincadeiras para o desenvolvimento da criança na 

educação infantil 
Vera Lucia Facchini, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta algumas considerações sobre jogos, brincadeiras e a sua utilização como 
ferramenta no desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Através do jogo e da brincadeira a 
criança interage com a realidade e estabelece relações com o mundo em que vive. A manipulação 
do brinquedo leva a criança à ação e representação, a agir e imaginar. Está claro que atividades de 
brincar e o desenvolvimento estão inter-relacionados e que certos tipos de aprendizagens são 
facilitados pelos tipos de jogos e brincadeiras. O que varia é a intervenção do adulto que, 
dependendo da atividade, pode ser mínima ou altamente estruturada. 
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Doença renal terminal: qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise 
Isabel Cristina Reichow Radmann, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem por objetivo a qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica em 

hemodiálise. Caracteriza-se pesquisa bibliográfica por meio de referências publicadas em 
documentos, livros, revistas, artigos científicos, internet, ou seja, aborda publicações de 2007 a 
2011 sobre o tema proposto. A relação da necessidade de orientação de enfermagem com a 
qualidade de vida de clientes com doença renal crônica é uma realidade presente nos estudos de 
qualidade de vida do (DRC). Observa-se que as dimensões saúde mental, dor e estado geral de 
saúde obtiveram as melhores pontuações médias. No entanto, os aspectos físicos e emocionais 
foram as dimensões consideradas mais comprometidas visto que o indivíduo em hemodiálise sofre 
alterações na sua qualidade de vida. Há necessidade de desenvolver programas interdisciplinares 
no qual a equipe de saúde atue na promoção de esclarecimentos e ajuda aos pacientes (DRC). 
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Doença renal terminal: qualidade de vida dos pacientes em hemodiálise 
Isabel Cristina Reichow Radmann, Anna Casalinho 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem por objetivo a qualidade de vida dos pacientes com doença renal crônica em 

hemodiálise. Caracteriza-se pesquisa bibliográfica por meio de referências publicadas em 
documentos, livros, revistas, artigos científicos, internet, ou seja, aborda publicações de 2007 a 
2011 sobre o tema proposto. A relação da necessidade de orientação de enfermagem com a 
qualidade de vida de clientes com doença renal crônica é uma realidade presente nos estudos de 
qualidade de vida do (DRC). Observa-se que as dimensões saúde mental, dor e estado geral de 
saúde obtiveram as melhores pontuações médias. No entanto, os aspectos físicos e emocionais 
foram as dimensões consideradas mais comprometidas visto que o indivíduo em hemodiálise sofre 
alterações na sua qualidade de vida. Há necessidade de desenvolver programas interdisciplinares 
no qual a equipe de saúde atue na promoção de esclarecimentos e ajuda aos pacientes (DRC). 
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O estresse e a motivação no ambiente de trabalho 
Maria Aparecida Alves de Almida, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo fazer uma busca na revisão de literatura sob o estresse e a motivação 

no ambiente de trabalho. Cabe salientar que a relevância deste se justifica ao constatar que o 
estresse já é conhecido pela (OIT) Organização INternacional do Trabalho e pela (OMS) Organização 
Mundial da Saúde como um dos riscos mais sérios para o bem estar do individuo e um dos graves 
problemas atuais enfrentados pelos trabalhadores. Nas organizações a motivação é muito 
importante pois através dela que os funcionários trabalham felizes e se sente importante, quando 
há motivação no trabalho á produtividade aumenta levando a organizaçãoa um grande sucesso. 
Reforça-se nesta questão o alinhamentos processos de gestão de pessoas tem por finalidade 
influenciar o comportamento das pessoas nas organizacões. 
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Tutor: ponte entre o processo de ensinar e o de aprender 
Camila Beltrão Medina, Simone de Loiola Ferreira Fonseca 

 
Resumo 
 
O trabalho consiste em apresentar o desenvolvimento histórico da educação focando na 

transformação social que gera a necessidade de mudanças na organização e sistemas de ensino. É 
nesse contexto que amplia-se o modelo de educação a distância e com ele novas funções educativas. 
Aqui optou-se por apresentar e discutir as funções do tutor. Mais que um transmissor de conteúdos 
e de informações, é a figura que deve promover o diálogo e a reflexão sobre os saberes apresentados 
ao educando em seu processo de aprendizagem. Tal profissional deve entender-se como orientador, 
que contribui com a execução das tarefas, discussão, reflexão e acomodação dos temas e conceitos 
de aulas. 
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Estudo do comportamento motivacional humano em relação ás organizações 
Catarina Leitzke Medeiros, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Este artigo visa à análise sobre a motivação humana e apresentar tais modelos, colocando em 

evidência, de uma parte, as diferenças existentes entre tais teorias e, de outra, a integração das 
mesmas, facilitando a compreensão daqueles que se interessam pela motivação no trabalho. É 
importante compreender, de forma mais aprofundada, aquilo que é preciso saber sobre a 
complexidade do comportamento motivacional do indivíduo. É necessário ajudar as pessoas a 
enfrentar as ameaças e os desafios desse mundo turbulento, apresentando alternativas para que 
haja a preservação através da própria capacidade de enfrentar tais dificuldades. 
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A valorização das pessoas nas organizações: do operacional ao estratégico 
Cleusa Pederzoli Teixeira, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Este artigo é resultado de várias pesquisas bibliográficas com a finalidade de estudar a importância 

da área de Recursos Humanos nas empresas. A partir de autores como Chiavenato, Dessler, 
Hampton e Marras pode-se verificar que, embora seja uma área bastante nova, os Recursos 
Humanos são de fundamental importância para que uma empresa tanto de grande como de pequeno 
porte alcance seus objetivos. Toda organização deve preocupar-se em incluir os Recursos Humanos 
no seu planejamento administrativo estratégico. Planejar estrategicamente os Recursos Humanos e 
geri-los por competências tornou-se indispensável para o sucesso das organizações. Por isso 
surgiram atualmente a Administração Estratégica de Recursos Humanos e a Gestão por 
Competências. 
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A importância da controladoria na gestão empresarial 
Fábio Wellington Shuerhoff Ottersbach, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
A Controladoria é responsável pela modelagem, construção e manutenção de sistemas de 

informação e dos modelos de gestão das organizações, com a finalidade de colaborar com os 
gestores em esforços de obtenção da eficácia empresarial. Assim, o controller assessora e influencia 
todos os departamentos da empresa, onde as informações são geradas e colocadas à disposição dos 
executivos para as ações no processo decisório da organização. No processo da controladoria, os 
sistemas de informação são muito importantes, pois a atividade de administração das informações 
requer envolvimento de toda a empresa com a finalidade de estruturar, organizar, definir e 
armazenar os dados detalhados no ambiente organizacional. Pode-se perceber a importância do 
papel da controladoria no processo de gestão empresarial atuando com uma função de organização, 
informação, gestão de conhecimentos para a formação de estratégias e auxílio constante no 
processo decisório empresarial. 
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A importância da aplicação de ginástica laboral na prevenção de LER e DORT em 

servidores públicos 
Ana Lúcia de Quadros Meireles, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Atualmente muito se tem discutido a respeito e analisado progra-mas deginástica laboral com a 
finalidade de amenizar índices de doenças ocupacionaise acidentes de trabalho. Os problemas 
relativos às extremidadessuperiores, relacionados ao trabalho, tem sido foco de discussões em 
termosde saúde pública; as denominações mais freqüentes são Ler e Dort. Neste artigo busca-se 
fazer uma breve análise dos principais fatoresque contribuem diretamente ao surgimento das lesões 
e analisar aforma como a Ginástica Laboral é capaz de amenizar e prevenir o surgimentodas 
mesmas. 
 
Palavras-chave 
 

Ler/Dort; Ginástica Laboral; Servidores Públicos. 
 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Administração antroposófica um olhar holístico sobre a gestão de pessoas 
Marcelo Nascimento Fagundes, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
O modelo de maximização de lucro e acúmulo de bens se mostra esgotado, tanto por razões morais 

quanto pelo prejuízo à sustentabilidade. A exaustão de recursos naturais aliada à insatisfação 
pessoal levou a inúmeros questionamentos e novos paradigmas. A Antroposofia, doutrina criada no 
começo do século XX pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, apresenta ideias capazes de nortear 
estes conceitos. Esta doutrina reúne a ânsia por conhecimento com a valorização da essência 
humana. Conforme Moggi, a empresa enquanto entidade viva, formada por seres humanos, é 
passível de ser entendida sob a ótica antroposófica. Tal metodologia pode ser um valioso 
instrumento na transformação de instituições e na criação de um diferencial competitivo. Este 
trabalho se propõe a verificar a influência desta disciplina sobre a gestão dos recursos em uma 
empresa, através do levantamento de suas políticas ambiental e de recursos humanos e de pesquisa 
bibliográfica. 
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Treinamento, desenvolvimento e educação: fator competitivo e diferencial em 

organizações contemporâneas 
Silvio Ivo Cardoso, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Programas de treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E) como processos de grande valor 
nas organizações, estes processos tem tudo a ver com o conhecimento, demonstrando a importância 
do TD&E nas organizações, descreveremos como as pessoas se desenvolvem através da 
aprendizagem continua e da mudança de atitudes e comportamento. Na era da informação que hoje 
domina o mundo dos negócios, o conhecimento é o recurso mais importante. Pesquisas bibliográficas 
em obras de diversos autores, fundamentados nos processos de TD&E confirmam que a produção 
do conhecimento é que aciona o desenvolvimento organizacional e desenvolvendo carreiras como 
maneiras de melhorar gradativa e continuamente o desempenho organizacional e individual, essa 
nova onda de reestruturações e reorganizações as empresas e as pessoas tornaram-se mais ágeis, 
flexíveis e inovadoras, ampliando seus conhecimentos, habilidades e competências, otimizando o 

capital intelectual e a gestão do conhecimento. Pensadores apregoam que tornar o conhecimento 
produtivo requer a aplicação profícua do conhecimento ao conhecimento, este é bom quando é útil 
e será produtivo se aplicado para criar a sensível diferença, produzindo resultados, aperfeiçoando 
processos, adicionando valor e gerando riquezas. 
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Controladoria empresarial: gestão econômica para micro e pequenas empresas 
Juliana de Menezes Moreira, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é orientar as micro e pequenas empresas evidenciando a importância de 

uma gestão econômica eficaz; tornando assim competitiva no mercado. As micro e pequenas 
empresas representam um percentual significativo na malha empresarial nacional, são um dos 
pilares mais impor-tantes da sustentação da economia brasileira e geradora de empregos. Devido à 
falta de alto conhecimento as mesmas têm reduzido sua sobrevivência, com este quadro a 
orientação e a implementação de ferramentas de gestão tornam-se importantes para auxiliar os 
empresários. As ferramentas mais importantes para um início promissor são: Controladoria 
empresarial, Sis-temas de informação, Planejamento estratégico e financeiro. Os empresários 
precisam manter-se atualizados, informados e treinados para permanecerem em um mercado cada 
vez mais competitivo. Portanto, salienta-se a importância das ferramentas de gestão, a começar da 
sua preparação até sua aplicação, para a sobrevivência das micro e pequenas empresas e assim 
alcançar suas metas e planos. 
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Endomarketing como ferramenta motivacional dentro das organizações 
Patrícia Mello Costa Gonçalves, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Uma empresa que adota a prática do endomarketing está consciente da importância de informar, 

motivar e transformar seus funcionários em aliados. Ela sabe que sua maior força produtiva são 
seus colaboradores. A eles deve ser dada toda atenção e reconhecimento para que possam trabalhar 
em harmonia e em busca de novas metas a serem superadas. É possível aplicar o endomarketing 
nas empresas, apartir de uma avaliação interna, feita para o levantamento dos pontos fortes e 
fracos da empresa do ponto de vista do ambiente interno e de sua cultura organizacional, pois 
conforme o estudo de endomarketing é uma das soluções para os problemas de comprometimento 
dos colaboradores com a organização. A Comunicação organizacional é considerada uma das 
ferramentas auxiliadoras do endomarketing que é fundamental para o desenvolvimento e o 
crescimento de qualquer organização, funcionando como um elo entre a organização e os 
colaboradores. O presente trabalho destaca a importância do Endomarketing nas organizações e 
confirma, através de pesquisas bibliográficas, como é necessário afinar a comunicação com o 
colaborador na motivação recebida, para estabelecer um processo de trocas que construa lealdade 

e dedicação no ambiente interno. 
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Plano de benefício e o fator motivacional do funcionário 
Raquel Davanso Marchezan, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Esse artigo tem como objetivo, apresentar sobre o impacto que o plano de benefícios oferecido pela 

empresa causa em seus colaboradores. Suas influências, resultados e comportamento diante da 
recompensa sendo ela direta ou indireta. Apresentar a ligação entre os incentivos e o 
comprometimento no trabalho, sua retenção e motivação. Enumerar seus tipos, natureza e 
apresentar os mais oferecidos nas empresas, diferenciando na remuneração. A motivação no 
trabalho seus aspectos financeiro, individual e institucional. Além disso, exemplificar através de 
cinco empresas de sucesso premiadas pela revista Você S/A ? Exame edição 2011 contando as ações 
dos recursos humanos para cada vez mais incentivar seus colaboradores. A metodologia a ser 
utilizada será constituída de concepções teóricas descritivas e explicativas: bibliográficas e no 
segundo momento um estudo de caso. 
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Padronizando do processo de atendimento ao cliente 
Tânia Mara Merxam da Silva, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é a análise mercadológica voltada principalmente para o atendimento ao 

cliente, identificando soluções diferenciadas, buscando oportunidades e gerando um processo 
assertivo na busca constante pela satisfação e encantamento dos clientes. Faz-se necessário uma 
padronização dos processos, buscando melhorias, identificando falhas e realizando treinamento 
contínuo. Neste trabalho, abordaremos os atendimentos feitos nos guichês das agências dos 
Correios pertencentes à diretoria São Paulo Interior, denominada SPI que estão localizados em 
Campinas/SP. E para o de-senvolvimento deste estudo, foi realizada uma pesquisa e mensuração 
de todo trabalho ocorrido nas agências. Vivemos ambientados num mundo globalizado no qual se 
exige a constante atualização profissional e acompanhamento das evoluções do mercado. Correios 
é uma empresa estatal brasileira operadora de serviços postais e está diretamente vinculada como 
empresa pública ao Ministério das Comunicações. Desta forma, analisando todo o processo, desde 
sua elaboração até sua execução que, o sucesso de um treinamento eficaz pode alavancar 
satisfatoriamente os resultados desta organização. E a partir deste estudo, foramanalisadas as 

falhas no atendimento e retrabalho no processo produtivo que comprometia a satisfação de seus 
clientes 
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Empreendedorismo corporativo nas empresas em busca de inovação e 

tecnologia 
Davi Vriesman, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
A conduta empreendedora do ser humano esta em um livre desenvolvimento. A inovação e o 
conhecimento são, hoje, os principais fatores que determinam a competitividade de setores, países 
e empresas. A capacitação das empresas na produção e no uso do conhecimento é fundamental na 
corrida para a competitividade. As etapas de invenção e inovação são interativas, e isso é percebido 
pelo crescente aumento das atividades de pesquisa e desenvolvimento nas instituições responsáveis 
pela comercialização das inovações: as empresas. Ciência e tecnologia não são independentes e 
têm envolvimento sinérgico. Concluindo- se então que o empreendedorismo corporativo tem sido o 
meio pelo qual as empresas buscam a inovação, a renovação e o desenvolvimento de novos 
negócios. 
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Qualidade de vida no trabalho 
Viviane Louzada Volz, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
A globalização tem oportunizado as empresas aos novos mercados, gerando uma preocupação 

constante quanto à competitividade que hoje ultrapassa os aspectos de preço e qualidade. Mediante 
este novo enfoque, as organizações, estão priorizando os investimentos no seu capital humano. O 
presente artigo relata o programa +Vida, Programa de Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida, 
desenvolvido por uma grande empresa nacional. O programa tem caráter permanente e envolve 
não só os profissionais da empresa, mas os seus familiares também. Nele, é identificado o estilo de 
vida por meio da aplicação de um questionário. Mas este é apenas o ponto de partida para a 
elaboração de uma série de ações que visam à melhoria da qualidade de vida dos funcionários, tanto 
no ambiente de trabalho quanto fora da empresa. Os familiares dos profissionais são integrados ao 
programa ao receberem informações sobre saúde, hábitos saudáveis e qualidade de vida. No 
resultado da pesquisa percebe-se o bem-estar dos funcionários, o que influencia diretamente nos 
resultados financeiros da Empresa. 
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A busca da qualificação no processo de agregar pessoas 
Vanderléia Pinto Nunes, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
O presente artigo consiste em explanar os conceitos presentes em diversos autores dentro da 

bibliografia pesquisada, diante da complexidade do mercado de trabalho atual, as empresas, cada 
vez mais, têm dificuldades no processo de agregar novos colaboradores. A partir de técnicas de 
recrutamento e seleção é possível a empresa definir seu estilo de gestão bem como organizar-se 
para encontrar talentos capazes de gerar resultados. Por isso, há várias etapas e tipos variados de 
técnicas aplicáveis a seleção de pessoas. Observa-se a busca por aplicações destas técnicas uma 
vez que o processo torna-se mais qualificado, e o retorno para a empresa mais seguro. 
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Liderança e motivação: o líder como agente motivador nas organizações 
Maria Odete Neves Ramos, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Para alcançar seus objetivos de crescimento e desenvolvimento, onde a concorrência é acirrada, as 

organizações estão cada vez mais investindo em seu capital humano. As pessoas têm papel 
fundamental para o sucesso organizacional, pois são detentoras de conhecimento e intelecto, e é 
através delas que os equipamentos e máquinas são manipulados. Portanto, é preciso treinar e 
desenvolver seus colaboradores e para isso, as organizações contam com o trabalho do líder. Este 
artigo visa destacar a importância do líder como agente de mudança para o desenvolvimento 
organizacional. Apresenta, através da pesquisa bibliográfica, as características, habilidades e 
ferramentas utilizadas por ele para influenciar e aumentar o nível de motivação de seus seguidores, 
obter a satisfação de clientes, funcionários e da organização. 
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Pesquisa de clima organizacional: um estudo ce caso da empresa Cimma S/A 
Cathia Fabiane Xavier Decio, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
O presente artigo apresenta no atual cenário corporativo o fator humano, que se tornou peça 

fundamental para as organizações. Partindo da premissa que o indivíduo é o elemento fundamental 
mais importante dentro de uma estrutura organizacional e mantê-lo satisfeito é de extrema 
importância para o equilíbrio interno da organização. O presente trabalho teve por objetivo 
desvendar melhorias sobre o estudo do Clima Organizacional da empresa Cimma S/A., salienta-se 
que a Pesquisa de Clima Organizacional é uma das ferramentas mais eficazes e utilizadas na gestão 
de recursos humanos com capacidade de diagnosticar e transformar qualidade de vida no trabalho. 
Os resultados obtidos foram favoráveis conseguiu-se identificar na pesquisa quais as variáveis que 
requerem ação de melhoria, os três pontos considerados como críticos foram: quanto à satisfação 
salarial, quanto ao salário ser compatível com o trabalho que realizam e quanto ao investimento em 
treinamento e desenvolvimento dos funcionários. 
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Planejamento para melhorar o desempenho do Restaurante Oriente 
Daniel Dal'maso Junior, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
Observando a cultura gastronômica da população de Campo Grande ? MS, percebeu-se um nicho 

de mercado, o de restaurantes com comidas típicas orientais. Sabores que agradam os orientais e 
também os não-orientais, em específico, o sobá é uma refeição rápida e de custo compatível com 
todas as classes econômicas. O seu custo de produção é baixo, necessita de pouca mão de obra e 
processos muito simples de serem executados para sua produção. O objetivo deste plano é 
identificar pontos fortes e fracos da organização, apontar os custos, encontrar um ponto de equilíbrio 
financeiro para a viabilidade do restaurante e sugerir inovações que permitam sua permanência no 
mercado. 
 
Palavras-chave 
 
Plano; Viabilidade; Permanencia. 
 

 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Apanhados científicos sobre liderança 
Alexandre Leitzke Del Pino, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
O mundo organizacional tem se deparado na atualidade com um ambiente extremamente 

competitivo e globalizado, o que tem exigido uma constante adequação às permanentes mudanças 
e transformações em termos produtivos, econômicos, sociais tecnológicos e ambientais. Neste 
contexto, para sobreviver, as organizações precisam lançar mão de estratégias inovadoras e buscar 
os melhores profissionais para fazer frente ao mercado que se apresenta. Ao mesmo tempo, a 
literatura tem referenciado diversos aspectos, os quais são objeto de estudos e pesquisas ainda nos 
dias de hoje, a respeito de habilidades, conhecimentos e características capazes de permitir aos 
administradores uma atuação cada vez mais eficaz, na congregação de seus colaboradores em 
direção aos objetivos traçados em prol do sucesso desejado. Dentre esses aspectos encontra-se a 
liderança, a qual tem sido referencia como praticamente um pré-requisito para que dirigentes 
organizacionais possam obter êxito em seus negócios. Frente a essa realidade, torna-se pertinente 
um aprofundamento na abordagem do tema, buscando visualizar de modo mais efetivo os principais 
aspectos relacionados à liderança, tanto em termos históricos como na contemporaneidade. 
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Planejamento orçamentário em micro e pequenas empresas 
Gledson Douglas Ferreira Araújo, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
Este artigo teve como objetivo apresentar um estudo de revisão bibliográfica sobre o planejamento 

orçamentário em micro e pequenas empresas. É um estudo relevante uma vez que as micros e 
pequenas empresas diante do ambiente globalizado acabam se deparando com a crise financeira, 
muitas vezes pela falta de um planejamento orçamentário adequado. A metodologia empregada no 
desenvolvimento do trabalho foi a revisão bibliográfica. O re-sultado do estudo mostra que o 
planejamento orçamentário é importância em qualquer segmento empresarial, principalmente entre 
as micro e pequenas empresas para que os objetivos propostos sejam atingidos. Concluindo que o 
planejamento orçamentário é uma ferramenta de grande importância na administração de micro e 
pequenas empresas. 
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Comportamento de compra do consumidor: uma análise pela ótica da tomada de 

decisão 
Fernanda Petry de Azevedo, Luis da Silva Neutzling 

 
Resumo 
 
O cenário atual de mercado, com alta competitividade e grande diversidade de produtos, serviços e 
marcas faz com que os profissionais de marketing se deparem com o grande obstáculo de conhecer 
seus clientes, identificar suas necessidades, aptidões e desejos oferecendolhes o que realmente 
procuram e necessitam. As pessoas mudam constantemente de opinião, sendo de fundamental 
importância entender o comportamento de compra dos consumidores, os fatores que influenciam 
em suas mudanças de opiniões e suas decisões de compra, assim como os diversos papéis que 
podem desempenhar no momento de adquirir algo e como agem diante a uma compra fazendo 
comparativos entre os benefícios que poderão obter, os custos envolvidos, o valor percebido antes 
e depois da aquisição e a esperada satisfação. Como metodologia para este trabalho foi utilizada 
uma pesquisa descritiva bibliográfica. 
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Recrutamento e seleção: uma análise das vagas oferecidas em um jornal local 
Alex Neuenfeld Madruga, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Atualmente, com o desenvolvimento e constante aprimoramento do mercado de trabalho, o perfil 

estabelecido pelos empregadores é cen-trado em uma capacitação profissional cada vez maior. Para 
tanto, o Recrutamento e seleção de pessoal, mais especificamente a área de re-cursos humanos, 
está em ascendência e requer uma minuciosa escolha de seus contratados. Sendo assim, o presente 
trabalho analisou como o recrutamento é decisivo e colabora diretamente para o sucesso da em-
presa. Aplicou-se, o estudo de caso para essa pesquisa, a metodologia de levantamento e reflexão 
dos dados obtidos, posteriormente, avalia-ção da demanda local e a importância desse assunto. 
Como resultado, chegou-se à linha de raciocínio que é de extrema importância um recru-tamento e 
seleção de pessoal bem estruturado, organizado e posto em prática de maneira coerente, com a 
finalidade de atender as necessida-des do cargo por vagas operacionais. 
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Seleção por competências: uma abordagem focada nos aspectos 

comportamentais 
Juliana Weber Fabião, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Neste trabalho é apresentada uma revisão de literatura sobre os aspectos que envolvem um 
processo de seleção de pessoal dando destaque a entrevista comportamental e as ferramentas e 
técnicas que auxiliam na avaliação das competências indispensáveis para o bom desempenho do 
cargo. Este artigo tem como objetivo dar ênfase à abordagem de competência bastante difundida e 
que ficou conhecida como o modelo: conhecimento-habilidade-atitude, popularmente conhecida 
como CHA. O conhecimento e a técnica são vistos como inerente ao cargo e o diferencial está nos 
aspectos comportamentais direcionadas às atitudes compatíveis com o cargo em questão. Diversos 
instrumentos de avaliação são utilizados para mensurar competências, mas é através da entrevista 
comportamental que é possível obter do candidato respostas que tenham com clareza: contexto, 
Ação e Resultado. Conclui-se neste trabalho que a seleção por competências é peça fundamental 

para o sucesso e competitividade de uma organização. 
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A importância do marketing de relacionamento para as empresas que buscam 

conquistar vantagens competitivas 
Mateus Medeiros Gonçalves, Luis da Silva Neutzling 

 
Resumo 
 
A intensa disputa pela conquista dos mesmos mercados consumidores por diversas empresas do 
mesmo setor ou muitas vezes de setores diferentes, torna relevante para as mesmas, a 
implementação das melhores estratégias e ações de marketing para a obtenção dos melhores 
resultados no mercado acirrado dos negócios. O marketing de relacionamento, por meio do C. R. M. 
(Customer Relationship Management), Marketing Um?para-Um, Banco de Dados e Internet, 
constitui-se como a melhor estratégia e ação de marketing. Estes sistemas são importantes para 
levantar dados e informações relevantes de clientes, e por consequência, além de fornecer produtos 
e serviços que satisfaçam seus desejos e necessidades, implementar outras ações de marketing de 
relacionamento que retenha-os e fidelize-os com a organização pelo maior tempo possível e/ou até 
mesmo por uma vida toda. 
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Clima organizacional: um estudo de caso sobre o clima organizacional de uma 

empresa de comunicação na cidade de Pelotas-RS 
Rosiane Couto Corrêa, Sibelie Souto Valente 

 
Resumo 
 
Muitas empresas de pequeno e médio porte possuem dificuldades em gerenciar o ?Clima 
Organizacional?, por falta de conhecimento das causas que levam a desmotivação e os conflitos no 
ambiente de trabalho. O presente estudo buscou identificar o clima organizacional na empresa de 
comunicação na cidade de Pelotas e analisar a contribuição do mesmo no desempenho de seus 
colaboradores. Foi feito uma pesquisa exploratória descritiva e aplicado aos funcionários uma 
pesquisa quantitativa. Utilizando o cruzamento dos dados relevantes, foi averiguado que o clima da 
organização é favorável, identificado que o clima influencia no desempenho da organização de forma 
positiva e que o clima organizacional favorável tem relação com a qualidade de vida dos 
colaboradores. Com esses resultados chegou-se à importância da questão do ambiente de trabalho, 
pois mais da metade dos colaboradores entrevistados estão motivados e informaram ter um bom 

ambiente de trabalho em relação à execução das atividades. 
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Inclusão digital e ensino superior a distância: panorama brasileiro e da região 

de Americana 
Leonardo Danelon, Simone de Loiola Ferreira 

 
Resumo 
 
A questão da inclusão digital tem crucial importância para a atualidade, em especial quando se trata 
do ensino superior, que vêm inserindo gradativamente aos seus modelos novas ferramentas de 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para atender às novas demandas do mercado e 
da sociedade. Porém, se parcela da população que vem tendo acesso ao ensino superior ainda não 
conta, paralelamente, com acesso e conhecimentos mínimos no uso dessas ferramentas, elas podem 
ter seu desempenho prejudicado em termos de aprendizagem. Assim, este trabalho tem por objetivo 
levantar e comparar estudos sobre acesso digital das pessoas nas diversas regiões do país, com 
foco especial no município de Americana, Estado de São Paulo. Para tanto, buscou-se na literatura 
acadêmica e em órgãos de pesquisas informações que pudessem dar subsídios para uma análise 
mais completa. Também foram coletados dados de trabalhos acadêmicos anteriores para compará-

los com a realidade local. Os resultados mostram que para a região em estudo há uma considerável 
parcela da população com acesso a computador e internet em casa, criando um ambiente ainda 
mais propício ao desenvolvimento de cursos à distância que utilizem Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). 
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O papel e a importância do tutor em ambientes de ensino-aprendizagem em Ead: 

como aproximar o discente do tutor 
Amarildo Busnardo, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
O presente trabalho pretende discutir a importância do tutor em EAD, e também como aproximar o 
discente do tutor. Com as novas tecnologias da informação, a educação a distância pode se expandir, 
e chegar a lugares inimagináveis. A educação passou a ser acessível a todos, de forma rápida e por 
vezes mais barata. Contudo, esta nova forma de educação às vezes esbarra na falta de 
conhecimento dos alunos com as tecnologias, e com o novo papel do educador. Baseando-se nesta 
nova forma de educação, o tema se deve a dificuldade dos alunos em manusear e 'navegar' por 
entre os links do ambiente virtual de aprendizagem, bem como o papel do tutor no processo de 
ensino-aprendizagem. Procuro identificar as causas desses problemas, assim como sugerir novas 
formas de aproximação do aluno com o tutor. Desta forma pretendo analisar e refletir as diferentes 
formas de educação ás quais os alunos do curso de EAD estiveram expostos antes de ingressarem 

na graduação de cursos à distância. Diante do exposto procuro identificar às dificuldades dos alunos 
quanto ao sistema de ensino à distância, desta forma, selecionar fatores que favoreçam a motivação 
e os fatores que dificultam ou atrapalham o convívio com o tutor. 
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Os líderes e suas atribuições no mundo corporativo 
Anderson Andrade Leite, Pedro Roberto Cunha e Silva Filho 

 
Resumo 
 
O principal foco desse artigo está em apresentar a diferença entre a maneira como os líderes 

comportam-se no mundo atual e o que as empresas esperam deles. Serão apresentados 
questionários realizados com alguns líderes, demonstrando os diferentes tipos de líderes e seus 
respectivos comportamentos. Serão apresentadas também as técnicas necessárias para uma 
liderança eficaz, explorando a importância de um retorno positivo para empresa, e principalmente 
para o desenvolvimento do profissional que irá atuar em um cargo de responsabilidade e 
competência (liderança). 
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Motivação e liderança: a influência de um líder eficaz 
Ricardo Vinicius Vilela Clemente, Marta Regina Garcia Cafeo, Michelle Godoy 

 
Resumo 
 
As transformações das organizações de trabalho concentram-se no desempenho das pessoas por 

meio do compartilhamento dos resultados. Para tanto, o papel do líder, antes voltado simplesmente 
para a execução das tarefas, passa a exigir competências que estimulem o autogerenciamento e, 
por conseguinte, tornem as equipes autônomas e empreendedoras. Esse estudo apresenta uma 
abordagem sobre o papel do líder, que além de precisar ter conhecimentos técnicos e 
administrativos, deve também ter a capacidade de motivar, liderar, unir e coordenar um grupo de 
profissionais. O presente trabalho busca através de um estudo bibliográfico, desenvolver uma 
análise relacionando á liderança e motivação, abordando conceitos de liderança, equipe, motivação 
assim comol o papel e a responsabilidade do líder e suas competências essenciais para o sucesso 
organizacional 
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As exigências do perfil profissional do administrador para atender o mercado de 

trabalho 
José Henrique Damacena, Marta Regina Garcia Cafeo, Michelle Godoy 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo abordar o impacto da formação superior em administração 
e as exigências do perfil profissional dos discentes para o mercado de trabalho. A problemática está 
na identificação de um perfil profissional para o aluno de administração e as expectativas em relação 
às suas conquistas depois de formado. O objetivo específico é analisar o perfil dos discentes do 
curso de administração de empresas e, a aplicação no âmbito profissional. A opção metodológica da 
pesquisa reside nas revisões bibliográficas específicas que aborde o assunto proposto para que assim 
se possa elaborar o embasamento teórico e a pesquisa aplicada nos discentes do curso de 
administração, visando identificar o perfil profissional e, a especialização exigida pelo mercado de 
trabalho. 
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A importância da utilização correta dos padrões e protocolos de segurança na 

redes wireless 
Henderson Roberto Frattini, Marta Regina Garcia Cafeo 

 
Resumo 
 
Com o crescimento da internet no mundo e o avanço da tecnologia, novos produtos, equipamentos 
e formas de conexão vêm surgindo; os padrões e protocolos de segurança vêm sendo aprimorados 
em busca de confiabilidade e integridade dos dados na rede. Com isso as redes Wireless (Rede Sem 
Fio) vem se expandindo cada vez mais. Este artigo demonstra a evolução dessa tecnologia e sua 
grande importância e apresenta os protocolos de segurança de uma Rede Wirelless, mostrando 
facilmente como escolher uma rede segura para residência ou empresa. 
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Satisfação dos clientes de empilhadeiras na IEX Importação e Distribuição Ltda. 
Maikyelle Bortolini Moraes, Darlan José Hermes 

 
Resumo 
 
A presente pesquisa foi desenvolvida na empresa IEX Importação e Distribuição Ltda, localizada na 

cidade de Passo Fundo, e analisou as ferramentas de gestão que seriam importantes a ser 
implementadas na empresa para a melhoria do desempenho da organização com relação aos 
serviços prestados e satisfação dos clientes. O estudo tem como objetivo analisar o grau de 
satisfação dos clientes, a fim de propor mecanismos que possam conduzir à otimização dos 
processos, contribuindo para a melhoria de seu desempenho, fidelização do cliente e evolução no 
mercado. Para o desenvolvimento do estudo, utilizou-se o método indutivo, através da abordagem 
quantitativa, tendo como fontes de coleta de dados a observação direta e a entrevista estruturada 
com os clientes da empresa. A partir disso, identificou-se problemas relacionados à melhoria no 
desempenho da máquina, assistência técnica e atendimento ao cliente. A partir da análise e 
diagnóstico, desenvolveu-se propostas que minimizem tais problemas, com o intuito de aumentar a 
eficiência do sistema, agregar valor ao produto, colaborar com o aumento da competitividade da 
empresa, fidelizando o cliente. 
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A cultura exportadora nas organizações: case empresa X 
Ticiane Busnello, Darlan José Hermes 

 
Resumo 
 
O presente artigo busca identificar através da pesquisa exploratória com perguntas fechadas, o nível 

de conhecimento existente entre os colaboradores da empresa X sobre exportação, se existem 
diferenças entre o processo produtivo e de expedição na organização e também propor ações que 
possibilitem a disseminação desse conhecimento a todas as pessoas envolvidas no processo. Quem 
faz a exportação não é apenas o departamento de exportação, mas sim toda a empresa. Exportar 
não deve ser considerado como uma atividade fora do processo da empresa, a mesma deve ser 
parte integrante do todo. 
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Análise da sistemática de transporte no custo dos cartões bandeirados em uma 

indústria de cartões 
Diego Cesar Salvador, Darlan José Hermes 

 
Resumo 
 
A logística é um grande diferencial que as empresas podem usufruir para agregar valor a seus 
produtos e serviços, e seu principal objetivo é disponibilizar seus produtos ou serviços nos lugares 
e horários onde precisam ser encontrados com o menor custo possível. O estudo teve como objetivo 
identificar o funcionamento da sistemática de transporte dos cartões bandeirados em uma Indústria 
de Cartões, através de resultados obtidos de uma pesquisa exploratória a qual deu origem a uma 
detalhada análise de dados sobre o transporte na mesma. Com base nos resultados obtidos, foram 
sugeridas ações para melhorias nas rotas que possam vir a diminuir o custo de transporte dos 
cartões bandeirados. O estudo de caso teve resultados quantitativos obtidos por meio de um 
criterioso levantamento de dados, posteriormente tabulado e analisados. Como resultado foi 
possível constatar a necessidade de mudanças a serem feitas na sistemática de transporte dos 

cartões bandeirados na Indústria de Cartões estudada, para melhor aproveitamento dos embarques, 
e consequente diminuição do custo do transporte. 
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Análise da produtividade dos mecânicos na oficina da concessionária da Veísa 

Veículos 
Ana Paula de Lima Teixeira, Darlan José Hermes 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como tema a análise da produtividade dos mecânicos na oficina da Veísa 
Veículos. O estudo justifica-se para analisar o nível produtividade e improdutividade dos mecânicos, 
devido ao custo que gera a improdutividade para a oficina, sendo que possui como matéria-prima a 
mão-de-obra dos mecânicos, que possuem treinamentos períodicos. A empresa possui uma carteira 
de clientes suficiente para que esta ociosidade dos mecânicos não ocorra. Portanto, o objetivo deste 
trabalho é propor à empresa estratégias para aumentar a produtividade dos mecânicos. A 
metodologia adotada foi a coleta de dados através de relatórios do sistema operacional da empresa, 
onde foi verificado as horas produtivas e improdutivas dos mecânicos e número de passagens de 
veículos de abril à junho de 2012. Assim foi possível obter o índice de produtividade, e os motivos 
da improdutividade. E para dar embasamento ao estudo, realizou-se a pesquisa bibliográfica. A 

proposta de intervenção teve como embasamento o percentual de improdutividade dos mecânicos 
da oficina, onde foi sugerido ações para o aumento da produtividade com o objetivo de tornar o 
negócio mais rentável e fazer com que o cliente que adquirir um veículo novo tornar-se mais fiel a 
marca. 
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A liderança segundo a filosofia de 'O Príncipe' de Maquiavel 
Rafael Henrique Michelon, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
Artigo Científico apresentado para obtenção de diploma do curso de MBA em Gestão de Pessoas. O 

propósito do trabalho será apresentar concepções pouco estudadas sobre a obra o ?Príncipe? de 
Nicolau Maquiavel e quais as contribuições da obra para o conceito de liderança nas organizações. 
O artigo foi elaborado em cima do estudo minucioso da obra maquiaveliana, destacado trechos que 
ajudam a compreender o papel dos líderes e quais as posturas que o mesmo deverá manter 
mediante sua equipe. Além da aplicabilidade a liderança, o artigo acadêmico terá por objetivo a 
junção da disciplina de filosofia com a disciplina de Gestão de Pessoas, e através desta acrescentar 
o pensamento dos filósofos e atualizá-lo no contexto das organizações atuais. 
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Governança corporativa: o supereu das organizações 
Altair de O. Feitosa, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
As últimas duas décadas foram marcadas por grandes escândalos no mercado financeiro, afora os 

escândalos de corrupção nos governos e outros escândalos que afetam diretamente a ética e a moral 
de uma sociedade. A Governança Coorporativa que ocupa aos poucos espaço importante, inclusive 
na gestão pública, surge como uma proposta para normatizar, limitar a vaidade e outros interesses 
individuais em prol da perenidade das organizações. A Governança Corporativa de certa forma surge 
como uma expansão do Supereu intrapsíquico. A sociedade de consumo onde ao que parece o 
sujeito absorve o Discurso Imperativo do Capital: consuma, de certa forma, produz ameaça ao 
interior das companhias. Com o intuito de minimizar ameaças para a perenidade das organizações, 
apoiar-se a um ideal que prime mais pelas condutas de valores éticos, ao que parece, é instrumento 
útil à sobrevivência organizacional. 
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BRICS: em tempos de crise, uma aliança de países que impulsiona a economia 

mundial 
Paulo Henrique de Godoi Faria, Ana Teresa Ratti Oliveira Rosa, André Petris Gollner 

 
Resumo 
 
Em 2008 uma verdadeira catástrofe econômica atingiu os EUA. A inadimplência nas hipotecas gerou 
um clima de insegurança que tomou conta do mundo e quebrou diversas instituições financeiras. 
Na Europa uma crise fiscal agravou a situação. Os países da zona do Euro gastaram mais do que 
arrecadavam e passaram a não ter mais condições de pagar suas dívidas. Os governos começaram 
a dispensar funcionários públicos e as medidas de controle provocaram um verdadeiro efeito cascata 
que resultou em um dos maiores declínios econômicos das últimas décadas. Enquanto os países 
desenvolvidos amargam taxas de crescimento negativas, os países emergentes ganham espaço no 
cenário econômico e passam a ser responsáveis por impulsionar a economia global. Surgem neste 
instante a importância e o poder do BRICS. Principal grupo de países emergentes do mundo formado 
por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este trabalho buscar mostrar a importância desta 

aliança para a economia mundial e destacar as formas como este grupo de países atualmente tem 
ajudado a impulsionar o sistema financeiro. 
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Psicologia positiva como facilitadora para a gestão de pessoas 
Bruna Diniz Bonani, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
A psicologia positiva cresceu desde o seu surgimento no início do milênio e tem tido como objetivo 

o estudo científico das emoções positivas, das atitudes positivas e das instituições positivas. O valor 
de uma abordagem positiva nas organizações e locais de trabalho tem vindo a ser reconhecido, cada 
vez mais vigorosamente, e aprofundou-se sobre novas teorias e investigações, tendo já levado ao 
surgimento de uma nova linguagem e de novos conceitos, como o Positive Organizational 
Scholarship (POS), o Comportamento Organizacional Positivo (POB), e a Gestão Positiva de Capital 
Psicológico. A Psicologia Positiva é explicitada bem como as razões defendidas pelos autores para a 
sua integração e complementaridade na intervenção em organizações. 
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Comunicação assertiva: sua importância no ambiente de trabalho 
Dulce Helena dos Santos Gaulke, Ítala Bazzarelli 

 
Resumo 
 
Este trabalho apresenta os conceitos sobre a comunicação assertiva como uma habilidade eficaz na 

relação entre pessoas no ambiente de trabalho. Profissionalmente nos comunicamos para fazer com 
que as coisas aconteçam, obter informações, tomar decisões e chegar a consensos face ao alcance 
de resultados . Discutiremos sobre a assertividade como ampliação da competência interpessoal, 
que aprimora o desenvolvimento do homem dentro do trabalho, tendo a comunicação como base 
para um relacionamento sustentável. Aborda-se também a compreensão da relação entre a 
comunicação e a assertividade na tentativa de sinalizar que quando estas falham, a relação 
interpessoal fica prejudicada. Assim, busca-se a interface entre comunicação e crescimento 
empresarial. 
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Avaliação 360 graus, uma ferramenta de gestão por competencias na 

organização: um estudo de caso 
Gisleia Aparecida Mafei, Margareth Ribeiro da Silva, Eliana Cristina de A. Saraiva 

 
Resumo 
 
A necessidade de se ter uma ferramenta que possibilita a avaliação de Gestão por Competências 
tem sido bastante discutida nas empresas. Este artigo mostra essa necessidade e apresenta a 
definição e visão entre competências essenciais, organizacionais e individuais, mostrando as 
relações entre elas. Existem várias ferramentas que ajudam as empresas a avaliar as competências, 
dentre elas é utilizada a ferramenta 360 graus, é uma ferramenta que permite a avaliação das 
pessoas envolventes na organização, trazendo benefícios para a empresa que aplicou esse modelo 
de avaliação e também propostas de interverso para serem implantadas. 
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Incubadora de empresas: uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

das micro e pequenas empresas 
Evandro Carlos Gomes, Ana Teresa Ratti Oliveira Rosa 

 
Resumo 
 
Este artigo busca apresentar e analisar os resultados de uma ferramenta que se encontra à 
disposição dos novos empreendedores brasileiros: as incubadoras de empresas. Atualmente são 
mais de 400 instituições que com o apoio do SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) ajudam empresas a conquistarem de forma sólida seu espaço no mercado e fomenta o 
desenvolvimento local. Para o referido estudo fez-se uso de extensa pesquisa bibliográfica. A partir 
das análises realizadas, observa-se que inserir-se em uma incubadora de empresas é investir na 
sobrevivência do negócio. Os resultados econômicos e produtivos nos permitem afirmar que a 
incubadora de empresas pode cumprir com eficácia e eficiência o papel nucleador do processo de 
criação. 
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Elaborando e implementando sistema de gerenciamento de projeto com técnica 

Kanban: uma proposta viavel para pequenas empresas 
Thiago E. Galitezi, Eliana C. A. Saraiva, Margareth Ribeiro da Silva 

 
Resumo 
 
O gerenciamento de projeto, não se restringe somente a grandes organizações aos quais dispõem 
de recursos financeiros e computacionais, maiores que os das pequenas e medias organizações. O 
presente artigo tem como objetivo esclarecer e descrever os principais conceitos envolvidos com a 
gestão de projetos e descrever a técnica de Kanban elaborada por Taiichi Ohno, ex-vice-presidente 
da Toyota Motor Company do Japão, que é possível adotar o gerenciamento de projeto através da 
utilização da técnica de Kanban para o gerenciamento do ambiente de produção da organização 
auxiliando na obtenção da informação da produção de forma, visual e de fácil compreensão, 
beneficiando a comunicação entre todos os colaboradores e o cliente. 
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Elaboração de um sistema de gestão da qualidade baseado na gestão por 

processo: utilizando as ferramentas 5S E Ciclo PDCA 
Thiago E. Galitezi, Eliana C. A. Saraiva, Margareth Ribeiro da Silva 

 
Resumo 
 
O comércio no ramo de atividade de manutenção de automóveis tem sofrido grandes mudanças e 
para se manter rentável no mercado competitivo é necessário repensar suas práticas. O presente 
artigo focado na busca de melhoria na organização através da padronização do seu processo de 
trabalho institucionalizando o de forma clara simples e objetiva levando todos os colaboradores, a 
entender Gestão por Processo, e prover melhoria na tomada de decisão com adesão a ferramenta 
Ciclo PDCA. E melhoria no ambiente de trabalho através da ferramenta 5s, tendo ambas como 
objetivo comum: aumentar a produtividade, melhorar e adequar as rotinas de trabalho, buscando 
uma boa comunicação entre os setores, focando na satisfação do cliente, foram os norteadores 
desta proposta de mudança. 
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Síndrome de Burnout 
Renan Pereira dos Santos, Simone de Loiola Ferreira Fonseca 

 
Resumo 
 
Este projeto conceitua as doenças ocupacionais desde quando as mesmas passaram a serem 

estudadas até os dias atuais. Passando pelo cenário global e dando ênfase principalmente ao Brasil. 
Através do estudo do estresse, buscamos verificar quais as profissões mais afetadas pela síndrome 
e suas complicações para a vida do profissional que adquire a mesma. O projeto nos revelou que a 
situação no Brasil em relação ao tratamento dado ao trabalhador que sofre com altos índices de 
estresse ainda é extremamente deficitário quando comparado à paises de ?primeiro mundo?. 
Somente uma mudança no pensamento e postura dos empregadores para com tais trabalhadores 
pode mudar tal situação no país. Maior compreensão e profissionais capacitados no mercado que 
sejam capazes de avaliar tais índices pode ser a solução para a resolução deste problema crônico 
existente no Brasil. 
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Capital erótico no ambiente organizacional: a sua influência no processo seletivo 

e na empregabilidade 
Lorena Andressa Rodrigues Pereira, Giuliana Elisa dos Santos 

 
Resumo 
 
A beleza, habilidades físicas e desenvoltura social influenciam as relações interpessoais e são 
superestimados na cultura contemporânea. Considerando isso, a cientista social Catherine Hakim 
recentemente cunhou o conceito capital erótico para compreender uma combinação de aparência 
estética e boa capacidade de interação social que algumas pessoas apresentam em um nível mais 
elevado e que as tornam mais atraentes do que outras, inclusive na prática profissional. Este 
conceito, combinado aos capitais (econômico, social e cultural) propostos por Bourdieu, compõem 
as bases para se destacar na profissão e sociedade. Buscando o entendimento da influência do 
capital erótico no ambiente organizacional, este artigo analisa estudos divulgados pela pesquisadora 
Hakim e de outros autores, sob a perspectiva das relações de trabalho, especificamente a influência 
do poder erótico no processo de seleção de pessoal e na empregabilidade. O capital erótico pode 

ser a resposta para maior probabilidade de conquistar uma vaga de emprego durante um processo 
seletivo, avaliações profissionais mais positivas, melhores remunerações e maior possibilidade de 
promoções durante a carreira. As habilidades de apresentação pessoal e socialização podem ser 
diferenciais na conquista e ascensão profissional. Ter poder erótico é importante atributo, que pode 
ser desenvolvido, respeitando-se a subjetividade de cada um, pois possibilita maior atratividade 
para o mercado de trabalho, principalmente no primeiro contato da entrevista de seleção. Este tema 
revela o contexto do mercado moderno que valoriza tanto o conhecimento, competências e 
experiência profissional, como também segundo pesquisa realizada, aponta um novo olhar 
instigante das habilidades compositoras do capital erótico. 
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Análise das respostas de profissionais de RH em Campo Grande (MS) sobre os 

motivos de uso e validade de instrumentos de seleção 
Danielle Silveira da Cunha, Giuliana Elisa dos Santos 

 
Resumo 
 
Atualmente, no Brasil, há poucas pesquisas sobre validade dos testes psicológicos e sua adequação 
ao contexto organizacional. Diante disso, decidiu-se pesquisar sobre os critérios utilizados pelos 
psicólogos para a escolha de instrumentos de Seleção de Pessoal e a visão destes profissionais sobre 
a validade dos instrumentos aplicados. Participaram 7 (sete) psicólogos que trabalham ou 
trabalharam com seleção de pessoal. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um 
questionário semiaberto contendo questões referentes à análise de instrumentos de seleção como: 
currículos, entrevistas, dinâmicas de grupo e testes psicológicos; bem como, foi analisado os 
motivos da utilização ou não destes instrumentos. Os resultados desta amostra indicam que, os 
psicólogos organizacionais utilizam os testes psicológicos, por conta da validade deste instrumento. 
Porém, optam pelo uso dos demais instrumentos na seleção pessoal, por conta da agilidade na 

aplicação e facilidade de análise, do que pela validade em si. Nas questões abertas, houve várias 
definições sobre ?validade? e poucos participantes citaram à importância do uso do instrumento de 
seleção de pessoal para avaliar características preditoras correlacionadas ao desempenho do cargo 
pretendido. 
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Mensuração e avaliação de produtividade dos cabos e soldados da Polícia Militar 

de Mato Grosso do Sul: como premiar e motivar melhor 
Adauto Alves de Macedo, Giuliana Elisa dos Santos 

 
Resumo 
 
O presente artigo foi elaborado para criar referências à avaliação de desempenho de Cabos e 
Soldados da Policia Militar de Mato Grosso do Sul. O reconhecimento do esforço pessoal culmina 
com a elevação do moral, reforço do espírito de corpo e confiança entre superior e subordinado. O 
objetivo geral deste artigo, foi apresentar alguns indicadores/valores que auxiliam na mensuração 
e no grau de produtividade que distingue aqueles que, por seus méritos pessoais, possam 
sobressair-se no cumprimento do seu dever, merecendo o reconhecimento do comando. Neste 
artigo consta também a apresentação da importância e dos benefícios da avaliação individualizada, 
bem como, fornece parâmetros para recompensas e mostra o tipo de avaliação mais adequada para 
a Corporação. Este estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica da área, como também de pesquisa 
de campo, procurando indicar que a correta avaliação proporciona um avanço positivo na política 

de gestão de pessoas, na medida em que procura valorizar o colaborador. O estudo finalizou com 
uma proposta de implantar dois modelos de avaliações: de conceito e de pontuação individualizada, 
como referência para o Comando em suas futuras decisões. 
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Resumo 
 
A espiritualidade no âmbito organizacional tem sido um tema que vem ganhando espaço nos tempos 

atuais. Observa-se que é meta das empresas e seus líderes propiciarem aos seus colaboradores, 
condições para que os mesmos sintam-se mais satisfeitos e comprometidos com o trabalho. A 
maioria dos estudos realizados nessa área demonstra que a espiritualidade pode ser uma grande 
aliada das empresas nesse sentido. O principal objetivo deste trabalho é abordar as vantagens que 
as empresas podem obter com a implantação da espiritualidade no meio organizacional, e como 
esta pode influenciar no comprometimento de seus colaboradores no ambiente de trabalho. A 
metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi a realização de revisão bibliográfica e os 
resultados obtidos desta pesquisa apontam que: a espiritualidade pode trazer grandes vantagens 
para as organizações, pois promove a satisfação do trabalhador, melhora o clima organizacional, 
provoca atitudes éticas, suscita valores de empatia e de cuidado com o outro, além de propiciar 
virtudes no ambiente de trabalho como: respeito, confiança, honestidade, prudência, compaixão, o 
que melhora o relacionamento entre a equipe de trabalho. E finalmente o estudo aponta que, as 

empresas ricas espiritualmente, apresentam trabalhadores mais comprometidos; tendo maior 
desempenho do seu trabalho, além de produzirem com maior alegria. Os lideres mais 
espiritualizados, apresentam postura mais humanizada e obtêm melhores resultados de seus 
colaboradores, tornando-os mais intuitivos e criativos, condições essenciais atualmente no mundo 
competitivo organizacional. 
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A pessoa com deficiência e o mercado de trabalho: um estudo em Campo Grande-

MS 
Lucinéia de Jesus Oliveira, Giuliana Elisa dos Santos 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por finalidade explanar sobre a pessoa com deficiência e o mercado de trabalho, 
discutindo a importância da legislação brasileira e avanços com novas sanções que beneficiam a 
essa classe específica da população. E para isso, buscou-se avaliar por meio de pesquisa de campo, 
quantas pessoas com algum tipo de deficiência tem interesse em serem inseridas ou reinseridas no 
mercado de trabalho. Foi feita pesquisa qualitativa com amostra de 284 pessoas e beneficiárias do 
BPC (Benefício de Prestação Continuada), ou seja, enquadram-se na renda de um salário mínimo 
pago pelo Fundo Nacional de Assistência Social por intermédio da Previdência Social. Tal pesquisa 
surgiu à priori pelo projeto piloto - BPC Trabalho, que propõe identificar por meio de busca ativa, a 
qualificação profissional e a inserção ao mercado de trabalho. O desenvolvimento deste projeto 
piloto conta com parcerias do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério 

da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos que objetivam 
eliminar barreiras e possibilitar acesso do beneficiário do BPC a bens e serviços e outras políticas 
públicas, disponibilizando apoio necessário para qualificação profissional e inserção ao trabalho. Os 
resultados obtidos apontaram que, além deste Projeto é necessária uma reeducação social para 
efetiva inclusão, considerando que, apenas 34 pessoas apresentaram o interesse de retornar ao 
trabalho e desenvolver seus direitos como cidadania, educação, saúde entre outros, pois lhes faltam 
incentivos financeiros, educacionais, qualificação profissional, além do receio de sentirem rejeitados 
por parte da sociedade. 
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As mudanças estruturais no Brasil no período pós Plano Real e seus impactos no 

setor de shopping centers 
Raul Lavorat Junior, Marcelo Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
A primeira grande crise vivida pelo Brasil foi em 1930, crise esta que teve um papel importante para 
que o país inicia-se o PSI (Processo de Substituição das Importações) para que deixe de ser apenas 
um país agrícola. O setor de Shopping Center, teve seu inicio no Brasil em 1966 na cidade de São 
Paulo, com a inauguração do Shopping Iguatemi. Desde então o setor apresentou grande 
crescimento, porém o que mais chamou a atenção foi o fato de como o setor cresceu tanto nos 
últimos anos, tendo em vista a grande crise vivida pelo mundo em 2008. Outro fato importante é a 
questão da expansão da Classe C que hoje representa pouco mais de 53%, dentro disso o mais 
importante é que esse veio em função de uma diminuição das classes D e E. Por fim o a grande 
quantidade de investimento internacional advindo de Estados Unidos e Europa. 
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Estratégias organizacionais como ferramenta para traçar o planejamento 

estratégico e alcançar a vatagem competitiva 
Patrícia Fernandes Lopes, Marcelo Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
No atual mercado repleto de concorrentes na luta por uma maior fatia de mercado, um bom 
planejamento é fundamental. É importante conhecer todos os meios estratégicos para assim, criar 
sua própria estratégia. Tomando como estudo a empresa Alpargatas S.A. através da sua historia, 
foi possível identificar e ilustrar suas estratégias e seus resultados, por meio da analise do mix de 
produtos e marcas. As evidências baseiam-se em relatórios divulgados da empresa, e dados 
secundários ilustram a análise sobre o tema. O objetivo principal do artigo é reunir conceitos e ideias 
a respeito da estratégia organizacional, sob a perspectiva da vantagem competitiva, procurando 
demonstrar como essa ferramenta incrementam as estratégias. O caso caracteriza-se por assumir 
uma perspectiva ?revolucionária?, através do planejamento traçado para cada unidade de negocio 
que alia inovação tecnológica, qualidade e design. 
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Estratégia organizacional com gestão pela qualidade 
Cintia Creuza de Souza Pereira, Marcelo Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
A implementação do principio de Qualidade no ambiente de trabalho torna se propícios para as 

Organizações que desejam melhorar um processo já existente. Com um foco voltado para melhoria 
continua nos projetos estabelecidos na Instituição de Saúde, Hospital Israelita Albert Einstein com 
a Secretaria Municipal de Saúde iremos demonstrar duas ferramentas de Qualidade Total, que 
auxiliam os gestores da Organização no desenvolvimento de um trabalho eficaz tornando um 
ambiente em sinergia em busca de um resultado. No sentido de reduzir os custos e aprimorar o 
trabalho no processo de Qualidade, faz se necessário adequar a filosofia e cultura da instituição com 
o objetivo proposto, agregando valores nos processos perdidos na empresa. 
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Internacionalização de marcas: a importância da criação de marcas globais para 

empresas brasileiras 
Lilian Ramos da Silva, Marcelo Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
O processo de globalização dos mercados inseriu as pequenas e médias empresas num ambiente 
competitivo internacional que antes quase não era de conhecimento às grandes empresas. No 
entanto, o modo como essas empresas brasileiras se envolvem com o mercado internacional é ainda 
pouco conhecido, devido ao pequeno número de pesquisas empíricas realizadas neste campo. Este 
estudo relata e discute características do processo de expansão internacional e concentra-se nos 
fatores críticos que caracterizam esse processo, os principais problemas enfrentados e nas práticas 
utilizadas pelas empresas que buscam o mercado internacional. 
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A relação entre cargos e salários na função de supervisor 
Darlene Mendes dos Santos, Marcelo Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
O Programa de Cargos e Salários é uma ferramenta importante para a organização, pois através 

dela podemos definir o salário de acordo com o cargo estabelecido, sendo assim o objetivo do 
presente artigo é apresentar a descrição dos processos de avaliação de cargos relatando a 
incompatibilidade entre o cargo definido e o salário apresentado. Para efeito de análise, será 
realizado um estudo na função de supervisor. A metodologia utilizada no desenvolvimento desse 
artigo foi a de pesquisa bibliográfica também conhecida como fontes secundárias que 
especificadamente trata-se de levantamento de toda bibliografia já publicada, podendo ela ser de 
documentação direta ou indireta. 
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Educação a distância sem preconceitos 
Lúcia Cristiane Juliato Stefanelli, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
A Educação a Distância possui credibilidade pedagógica e está amplamente amparada e 

regulamentada pela legislação brasileira. Assim, através da pesquisa literária e jurídica sobre o tema 
pretende-se demonstrar que são absolutamente ilegais todos os atos que discriminem ou inibam o 
exercício profissional de pessoas formadas por cursos que utilizam este método, posicionamento 
que está sendo adotado pelo Poder Judiciário pátrio quando acionado para resolução de casos 
concretos que envolvam a validade das formações acadêmicas obtidas através da Educação a 
Distância. 
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Polins 

 
Resumo 
 

Apesar de tantos avanços tecnológicos na área da saúde a respeito de doação de órgãos, ainda nos 
deparamos com diversas dificuldades. É necessário tornar a doação de órgãos efetiva visto que 
vários estudos evidenciam um grande número de pessoas interessadas em ser doador de órgãos, 
porém na prática tal fato ainda não ocorra conforme deveria devido ao alto número de recusa em 
doar órgãos. Boa parte dessa problemática é a falta de informação por parte da po-pulação sobre o 
tema abordado e também a falta de preparo adequado dos profissionais. A doação de órgãos envolve 
vários aspectos, dentre eles, aspectos legais, bioéticos, religiosos, emocionais, morais, social, 
respeito ao corpo do falecido e dentre outros que devem ser levados em consideração em todas as 
etapas do processo, sendo visados pelos profissionais de saúde os princípios de beneficência, 
autonomia e justiça. 
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Resumo 
 
O acesso à informação e a tecnologia são alguns privilégios que a humanidade já conquistou. Por 

meio destas as pessoas absorvem e reelaboram conhecimento, podendo transformar suas vidas 
através de livros impressos ou livros eletrônicos. Neste prisma, discussões a cerca do impacto que 
tais tecnologias podem trazer a mídia impressa são cada vez mais comuns, onde pautas entre mídia 
impressa versus digital são sempre o foco. O presente artigo busca avaliar a questão do impacto 
das novas tecnologias sobre as mídias impressas no Brasil e no mundo, avaliando que impacto estas 
podem trazer aos postos de trabalho ligados ao setor, devido à baixa na solicitação de mídias 
impressas no mercado. A metodologia utilizada refere-se a uma pesquisa bibliográfica aprofundada 
a qual inclui análise crítica, interpretação literária e compreensão de textos disponíveis sobre o tema. 
Existe uma vasta bibliografia sobre o assunto, na qual se observa que as novas tecnologias tanto 
no Brasil quanto no mundo influenciam drasticamente a realidade atual e futura do setor de mídia 
gráfica, o que tende a modificar totalmente o setor como o conhecemos hoje em cinco anos, 
trazendo consigo inovações e melhoramentos exigindo com isso a adequação da mão de obra 

existente ou sua substituição por novos funcionários adaptados as novidades digitais empregadas 
ao setor. 
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Resumo 
 
Definir liderança, analisar os aspectos gerais da liderança, reconhecer os tipos de líder foram objetos 

de pesquisa que teve como objetivo verificar se a liderança é um aspecto essencial para a profissão 
mais disputada no mercado de trabalho atual, o gerente de projetos. Este profissional, de acordo 
com as pesquisas não precisa ser um líder nato, mas deve desenvolver habilidades e competências 
que são essenciais ao líder. Um líder de sucesso deverá saber planejar, comunicar-se com clareza, 
delegar, controlar, avaliar, motivar, organizar e dar exemplo. Além disso, para liderar uma equipe 
é preciso que todos tenham um objetivo único. As habilidades e competências desejáveis ao gerente 
de projetos e que determinam se o aspecto liderança influencia favoravelmente, também fazem 
parte da pesquisa e confirmam que se o gerente de projetos é líder, o empreendimento tende a 
atingir o objetivo a que se propôs e encerrar-se com absoluto sucesso. Os resultados de todo estudo 
tem a demonstrar que as empresas precisam da figura do gerente de projetos com perfil de líder 
que possam projetar a empresa no mercado, visto resultados das maiores empresas de tecnologia 
e comunicação da atualidade, a Apple e a Microsoft. 
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Resumo 
 
Este trabalho apresenta análise sobre o tema CRM: o Relacionamento como Diferencial Competitivo, 

que foi realizado através de pesquisa teórica a fontes bibliográficas, livros, teses e dissertações, 
pesquisas em fontes paralelas, Internet e estudo de caso, com a análise e recomendações de 
melhorias na gestão de relacionamento com clientes. O objetivo deste trabalho é analisar as 
vantagens a serem obtidas com a implantação de um sistema de gestão de relacionamento com 
clientes bem como outras ferramentas e metodologias a serem utilizadas juntamente com o sistema. 
Apresenta-se um estudo de caso em que é analisado um empresa que atua no segmento de comércio 
varejista de eletroeletrônicos e eletroportáteis. Essa organização atua há 15 anos no mercado e vem 
ganhando reconhecimento no mercado competitivo, porém apresenta algumas falhas de cunho 
tecnológico. 
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Importância do planejamento tributário nas empresas 
Ana Carla Rizzato, Vanderley Soares 

 
Resumo 
 
É sabido que com o aumento da competitividade, as empresas tendem a reduzir seus custos. Nesse 

sentido, o planejamento tributário se torna grande aliado das empresas. No Brasil a carga tributária 
tem crescido a cada ano, como nos mostram os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) (2011), e esse aumento coloca em risco a sobrevivência de certas empresas. Daí a 
necessidade das empresas em realizar o Planejamento Tributário, tendo em vista que se trata de 
um sistema legal e eficiente no sentido de diminuir a carga tributária recolhida pelas empresas e 
conseqüentemente elevar os lucros anuais. Ao planejar adequadamente, o contribuinte, bem 
provável, terá a chance de escolher entre opções licitas para fazer o seu recolhimento tributário. 
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a importância e os benefícios que um 
Planejamento Tributário pode proporcionar às empresas de uma forma geral. 
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Biometria digital: conceitos e aplicações em segurança e identificação pessoal 
Leticia Cristina Fioruci, Roque Maitino Neto 

 
Resumo 
 
Biometria é o uso de características biológicas como mecanismo de identificação. É crescente a 

percepção que a Biometria se mostra como uma ideia viável para a segurança, já que cada pessoa 
possui as características físicas e comportamentais diferentes uma das outras, considerando que 
não há ninguém com a voz igual, com a mesma impressão digital ou com a face exatamente idêntica. 
Até mesmo entre gêmeos idênticos há diferenças. Este trabalho aborda a Biometria como 
ferramenta de identificação de forma a mitigar as fraudes através do sistema Biométrico. 
 
Palavras-chave 
 
biometria; classificação da digital; falsa aceitação; falsa rejeição. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Utilização de embalagem de plástico retornável na indústria 
Eliezer de Assis Silveira, Kely Cristina Varga Micheleto Carvalho 

 
Resumo 
 
A visita a uma feira de exposição no Expo Center Norte em São Paulo, uma feira de logística 

(Muvimat), conhecemos as embalagens retornáveis(Contêiner de Plástico Retornável), dando 
origem a novas idéias na forma de utilização das embalagens sobre nossa empresa, no dia seguinte 
fizemos o pedido e começamos uns dias depois a utilizar a embalagem na Empresa. Com a 
implantação dessas embalagens ganhamos produtividade e redução de custos, um exemplo é o 
envio da embalagem com nossos produtos para a unidade de Sumaré onde são economizado uma 
média de 50 caixas de papelão, tendo a certeza que nossos produtos não sofrerá nenhum dano com 
o acondicionamento no transporte até a chegada em nossa unidade de destino. O presente trabalho 
discorre sobre a utilização de embalagens retornáveis como um campo de atuação da logística 
reversa com objetivos de sustentabilidade empresarial. No trabalho o foco está em embalagem de 
plástico retornável que é utilizado para transferência de produtos entre as unidades de uma 
empresa. Este artigo tem como objetivo demonstrar a implantação realizada na empresa, em busca 
de melhorias na qualidade de nossos trabalhos e redução de custos em embalagens. 
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Educação financeira corporativa como ferramenta de melhoria na produtividade 

dos funcionários 
Diogo Salomão, Vanderley Soares 

 
Resumo 
 
Este estudo teórico visa verificar como anda o endividamento da população brasileira e a sua 
influência no desempenho profissional dentro das organizações, como também o que as empresas 
têm feito para minimizar esses impactos na produtividade de seus colaboradores. Através de 
pesquisas realizadas por diversos órgãos constatou-se que a maioria dos brasileiros apresentam 
dificuldades quanto à gestão de seus recursos financeiros e que as consequências dessa situação 
têm refletido na produtividade dentro da organização. Preocupadas com essa realidade as empresas 
têm tentado suprir a falta de conhecimentos financeiros na formação de seus colaboradores através 
de programas de Educação Financeira Corporativa, nos quais os resultados são percebidos na 
própria organização e também na vida pessoal de seus colaboradores. 
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A tecnologia móvel no auxílio à gestão de negócios 
Pablo Lauro da Silva, Roque Maitino Neto 

 
Resumo 
 
Os dispositivos móveis estão cada vez mais presentes nas vidas das pessoas, tornando-se algo 

natural na sociedade atual. A tecnologia móvel esta em constante crescimento e evolução e está 
destinada a se tornar algo dominante no mundo da tecnologia da informação. As transações 
comerciais nas empresas tendem cada vez mais para os dispositivos móveis, visto que estes 
equipamentos têm a capacidade de acessar informações em qualquer lugar e a qualquer momento. 
O ambiente corporativo está ganhando produtividade em seus negócios eletrônicos e com a 
computação sem fio. O uso correto da tecnologia móvel pode se tornar uma grande vantagem 
competitiva para a empresa, desde que a implantação dessa tecnologia móvel seja feita da maneira 
correta. Seguindo os passos corretos e levando em consideração as possíveis barreiras para a 
implantação dos sistemas de tecnologia móvel, como o m-business e o m-commerce. 
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Brainstorming 
Eduardo Corbani Vieira, Kely Cristina Varga Micheleto Carvalho 

 
Resumo 
 
O objetivo do presente trabalho seria a discussão das estratégias de organizações , bem como o 

comportamento nos dias de hoje sob a óptica da TI (tecnologia da informação ) para isto as 
empresas da atualidade tem que se reinventar para uma nova forma de fazer os negócios lançando 
mão das tecnologias disponíveis para serem mais competitivas. Nesse artigo serão apresentadas 
algumas técnicas de Brainstorming como auxílio de ferramenta computacional. A presente pesquisa 
também tem o foco em selecionar o maior número de ferramentas de comunicação e ajuda que 
possam vir a ser utilizadas . As técnicas utilizadas, bem como as dinâmicas, serviram como alicerce 
para a alavancar e estruturar o estudo de caso. Os resultados após analisados ,através do 
Brainstorming e conferência dos questionários , indicam a real necessidade da implementação de 
algumas melhorias no que se refere as ferramentas de informática atualmente utilizadas. 
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Sistema de transporte: modais de transporte 
Yoiti Thiago Carneiro da Cunha, Kely Cristina Varga Micheleto Carvalho 

 
Resumo 
 
O custo elevado hoje do transporte de carga representa até 25% de seu faturamento, fazendo com 

que as empresas procurem reduzir seus gastos em outros setores, o transporte rodoviário é o mais 
utilizado no País, temos outros modais como as ferrovias, portos e aeroportos para transporte de 
cargas no Brasil, faltando apenas investimento para utilização de todos os modais em diferentes 
regiões, o ideal seria utilizarmos todos os meios existentes hoje para efetuarmos os transportes 
reduzindo assim os gastos, mas como temos deficiência nestes setores temos que recorrer ao mais 
utilizado o Transporte Rodoviário, o qual tem maior flexibilidade, agilidade, permiti integrar regiões, 
diferente de outros modais, sendo assim temos que estudar a redução do custo neste tipo de 
transporte, estudando as rotas utilizadas os veículos apresentados e equipamentos utilizados, para 
negociação no valor do frete, conseguindo assim um valor menor nos existentes hoje ou até mesmos 
com mesmo valor mais com maior qualidade de serviço. 
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ERP: procedimentos para uma escolha de sucesso 
Geraldo Graça de Siqueira Cardoso, Kely Cristina Varga Micheleto Carvalho 

 
Resumo 
 
Com a globalização dos mercados e avanço do desenvolvimento tecnológico da informação tem se 

a impressão que o mundo ficou pequeno e a necessidade de informação cada vez rápida e precisa 
tornou-se fundamental na gestão das Empresas para enfrentar a concorrência cada vez mais 
acirrada e atender as exigências legais levando as Empresas a buscarem por sistemas integrados 
de gestão. O pacote comercial indicado para atender é o ERP que integra todos os setores da 
organização, mas exige critérios na escolha para conseguir a solução que melhor se encaixe no ramo 
de atividade da Empresa, de um fornecedor parceiro, confiável, mudança cultural, alto investimento, 
treinamento de funcionários e conhecimento aprofundado dos processos para minimizar o risco de 
uma escolha equivocada, resultando em prejuízo. 
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TI verde: tecnologia, marketing e sustentabilidade 
Márcio Henrique Barbosa de Souza, Roque Maitino Neto 

 
Resumo 
 
Esse trabalho visa mostrar formas nas quais a aplicação da TI Verde pode gerar benefícios para o 

meio ambiente ao mesmo tempo diminuir custos das organizações e também criar novas 
oportunidades de negócios. Mostra também algumas práticas que podem ser facilmente adotadas 
por organizações ou até mesmo no dia-a-dia das pessoas. Com propósito de diminuir o impacto da 
poluição tecnológica e ao mesmo tempo poder extrair o máximo da tecnologia da informação de 
forma sustentável evidencia os benefícios que essas práticas podem trazer para as organizações 
bem como para o meio ambiente. O trabalho será desenvolvido com base em pesquisas e apresenta 
o que algumas empresas estão fazendo para obter sustentabilidade em TI. 
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Empreendedorismo: microempreendedor individual (MEI), uma nova figura na 

economia brasileira 
Hellen Braga Basso, Vanderley Soares 

 
Resumo 
 
Desde os anos 80 o campo do empreendedorismo tem sido explorado por quase todas as disciplinas 
da área de ciências humanas. Este estudo tratou de uma revisão bibliográfica acerca do tema, de 
forma a apresentar alguns dos conceitos de empreendedorismo e o significado de ser empreendedor, 
assim como contextualizar o empreendedorismo na sociedade brasileira atual. Agente de um 
empreendedorismo preponderantemente de necessidade, o Brasil vem recebendo cada vez mais 
incentivos do governo para o empreendedorismo de oportunidade, como a criação da figura do 
Microempreendedor Individual. Como forma de facilitar e desburocratizar o acesso de trabalhadores 
que atuam na informalidade, aos meios legais de se iniciar as atividades empreendedoras, surge 
uma nova figura na economia brasileira, o Microempreendedor Individual. Procurou-se verificar o 
perfil do microempreendedor brasileiro e os benefícios oferecidos na legalização e formalização 

nessa categoria de empresa, assim como as exigências legais, os procedimentos de formalização e 
os reflexos no desenvolvimento econômico e social do país. Verificou-se a necessidade de políticas 
governamentais que facilitem a legalização e criação de novas empresas, com menos burocracias e 
cargas tributárias reduzidas, mas que ofereçam também condições para que o empreendedorismo 
realmente ocorra. 
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A importância do clima organizacional para o sucesso das empresas 
Adriana Cristina de Castro, Vanderley Soares 

 
Resumo 
 
As várias mudanças que ocorrem hoje no mundo do trabalho imprimem demandas às empresas 

referentes não só à rentabilidade como à qualidade das relações de trabalho. Assim, o objetivo deste 
artigo foi definir o que é o clima organizacional e mostrar que este tem influência nos resultados 
das empresas e apresentar as práticas organizacionais que 10 empresas utilizaram para influenciar 
positivamente seu clima organizacional. Para isto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e em bases 
de dados e utilizou-se da classificação apresentada pela Editora Globo, revista Época, das 100 
melhores empresas para se trabalhar. Em linhas gerais foi possível identificar uma crescente 
preocupação de grandes empresas com a satisfação dos colaboradores, visto que a motivação para 
o trabalho representa um fator intrinsecamente relacionado aos bons resultados financeiros das 
empresas. 
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A avaliação de desempenho e seus impactos na gestão de pessoas 
Alexandre Steinhoff, Flavia Oliveira 

 
Resumo 
 
Em troca de remuneração e, para alguns, realização profissional, desempenhar funções no ambiente 

organizacional de modo a contribuir com o negócio é a contrapartida dos colaboradores que nele 
estão inseridos. A gestão de desempenho das pessoas em alinhamento com a Missão, Visão, Valores 
e Objetivos Estratégicos da organização torna-se um desafio a ser vencido considerando-se as 
variáveis presentes no processo de uma Avaliação de Desempenho, desde a escolha do método até 
o desdobramento das ações dela resultantes. Neste diapasão, merece estudo os impactos da 
Avaliação de Desempenho na gestão de pessoas, vez que estas pessoas compõem o ativo principal 
das organizações. Aproveitando-se da vasta bibliografia para abordagem do assunto percebe-se um 
longo e intrigante caminho a ser percorrido em pesquisas e conclui-se que muitas teses devem ser 
levantadas e debatidas no sentido de diminuir e quiçá, erradicar o gap existente entre os resultados 
da Avaliação de Desempenho individuais e alcance dos objetivos estratégicos declarados pelas 
organizações. 
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O comércio eletrônico na era digital 
Miqueias da Silva, Roque Maitino Neto 

 
Resumo 
 
Negócios eletrônicos tornaram-se ferramentas essenciais à competitividade. O comércio eletrônico, 

ou e-commerce, tem auxiliado empresas no seu desenvolvimento e até mesmo garantindo a 
sobrevivência delas. Empresas que adotam essa ferramenta se sobressaem com diferencial 
competitivo no mercado e garantem um leque maior de serviços para seus clientes existentes e 
abrem portas para outros novos. O presente trabalho aborda as diversas modalidades de comércio 
eletrônico, como Empresa-A-Consumidor, Empresa-A-Empresa e Consumidor-A-Consumidor. Além 
disso, mapeia barreiras tecnológicas, culturais e organizacionais, bem como apresenta ferramentas 
usadas no apoio no gerenciamento neste tipo de negócio, como o SCM, CRM, EDI. 
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Engajamento: fator de sucesso nas organizações 
Eduardo Generoso Francisco da Costa, Flavia Oliveira 

 
Resumo 
 
O engajamento é um fator de sucesso para as organizações de hoje, pois ser um associado engajado 

é estar alinhado com a estratégia da organização, e quando há uma comunicação aberta e clara das 
estratégias o associado apresenta bons resultados, pois ele sabe onde a organização quer chegar e 
qual o seu papel. Porem engajamento não é só apresentar bons resultados, engajamento está acima 
de resultados, é estar de mente e coração engajado. Quando um colaborador está engajado ele é 
feliz, se sente integrado com a equipe, tem um bom relacionamento com seu líder e busca sempre 
fazer um bom trabalho. Mas para que o engajamento esteja sempre presente em uma organização 
é necessário ter um bom líder, um gestor que saiba dar feedback, reconhecer e explorar os talentos 
dos colaboradores. É comprovado que o tempo de permanecia de um colaborador em uma 
organização é determinado pelo seu gestor, quando o gestor é um bom líder o turnover é baixo, 
podemos associar o tempo de casa com o líder, pois o líder é o responsável pelo desenvolvimento, 
reconhecimento e relacionamento com seu subordinado. Sabemos que não basta ter salário alto e 
bons benefícios se o colaborador não tem um bom relacionamento com seu líder, se não se sente 

integrante daquela equipe e se não estive desempenhando uma atividade que tem perfil. 
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Entendendo o processo de recrutamento e seleção em uma organização 
Andresa Driele Almeida, Flavia Oliveira 

 
Resumo 
 
Esse trabalho tem por finalidade analisar o processo de Recrutamento e Seleção e sua importância 

no contexto das organizações e descobrir o perfil dos selecionadores e suas habilidades profissionais. 
O papel do Administrador de RH no processo de recrutamento e seleção é de suma importância para 
empresa. Os objetivos da organização podem ser atingidos somente com, e através das pessoas, 
por isso a importância do cuidado com a condução do processo de seleção. A fase do recrutamento 
é uma atividade que tem por objetivo imediato atrair candidatos, dentre os quais serão selecionados 
os futuros participantes da organização. As técnicas de recrutamento são os métodos através dos 
quais a organização divulga a existência de uma oportunidade de trabalho junto às fontes de 
recursos humanos mais adequadas. 
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Como promover a gestão democrática em escola pública do interior de São Paulo 
Jucélia Aparecida Ramos dos Santos, Flavia Machado Fortes 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo analisar o modelo da gestão democrática nas escolas públicas do Estado 

de São Paulo e a sua real efetivação à partir das novas diretrizes de bases para a educação 9394/96. 
Parte de pressupostos teóricos de autores renomados na área educacional e, através de pesquisa 
observacional e pesquisa bibliográfica, identificar o que realmente acontece democraticamente na 
dimensão escolar, na área de gestão. Este artigo pretende identificar como fazer para que a gestão 
escolar seja realmente democrática. 
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Gerenciamento de riscos em projetos de software 
Renata Verônica de Oliveira Gomes, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
Com a abertura de grandes projetos o gerenciamento de riscos é uma estratégia eficaz para 

monitorar e controlar grandes partes, ou na sua maioria, dos riscos em um projeto. Em um projeto 
de software, o gerenciamento de riscos, também identifica, analisa, planeja através de técnicas e 
controla com estratégias a eliminação ou diminuição dos riscos no desenvolvimento de software. As 
técnicas utilizadas estão descritas no capítulo 11 do PMBOK, que fornece o passo a passo para 
gerenciá-los nos processos de risco do projeto. Este artigo contribuiu para a implantação de um 
projeto de software que foi desenvolvido, o SISCONVE ? Sistema para Representação Comercial de 
Controle de Vendas via web, e analisado todos os riscos que esse sistema pode trazer durante o 
processo da sua implantação 
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Liderança: desafios nas instituições de ensino 
Mario Augusto Camargo Esteves, Flavia Machado Fortes 

 
Resumo 
 
O presente trabalho aborda a realidade e os desafios encontrados no desenvolvimento da liderança 

dentro das organizações denominadas Instituições de Ensino Superior, em uma realidade da era do 
conhecimento e de novos desafios. Parte-se do pressuposto que liderar hoje em dia é fazer com que 
se obtenha o máximo de satisfação e desempenho das pessoas. O trabalho permite evidenciar que 
a prática das IES mostra que cada instituição está compreendida por sua especificidade, ou seja, 
pela realidade particular de sua comunidade, que têm valores, símbolos e concepções de construção 
do saber. Além disto, as pessoas, a pratica pedagógica, a competência política, a administração de 
recursos são também um modo específico da Instituição. Ou seja, cada IES é única, apesar da 
generalização e expansão das Instituições. Conhecer a especificidade da IES é uma necessidade da 
comunidade que ela insere. Neste aspecto, considera-se que formar líderes envolve entre outras 
ferramentas, o uso do coaching, avaliação de desempenho, feedback, estilos diferentes de liderança, 
liderança situacional, melhorias contínuas, empreendedorismo e inovação. 
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Gestão e fornecimento de informações financeiras para orgão regulador 

nacional (Banco Central) utilizando práticas de gestão de projetos 
Wilton Furtado Amaro Messias, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
O Sistema de Informação de Crédito, administrado pelo Banco Central do Brasil, é a mais importante 
ferramenta utilizada pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das 
instituições financeiras. Essas instituições devem encaminhar mensalmente para o Banco Central 
informações sobre suas operações de crédito de acordo com as exigências desta autarquia. Para 
isso as instituições financeiras devem se estruturar para garantir que essa atividade seja concluída 
da forma mais eficiente possível. Devido a complexidade da tarefa, pois envolve processamento de 
grande quantidade de dados, que deverão ser gerados em pouco tempo (no máximo dez dias úteis 
por mês), foi proposto a utilização de conhecimento em gestão de projetos para implementá-la 
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Coaching: o desafio da potencialidade 
Hosana de Queiroz Mariano, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
O artigo refere-se ao papel de auxilio do coaching na liderança das empresas. O coaching foi bem 

conceituado nas empresas que aplicaram e obtiveram sucesso nos resultados e também na visão 
de diversos pesquisadores que identificaram as etapas do processo deste instrumento de 
desenvolvimento profissional e pessoal. Isso facilitou a compreensão da inovação e dos benefícios 
de uma liderença-coaching efetiva em um ambiente de trabalho favorável ao desenvolvimento dos 
profissionais. O coaching deve motivar os colaboradores a tomarem o primeiro passo, a adotarem 
maiores compromissos, a arriscarem prevendo os erros e desencontros. O coach deve ser levado a 
sério para atingir o resultado. É uma parceria para o sucesso, mas caso não ocorra, faz parte do 
processo de transformação. Essa formação pode ser mais forte do que a acadêmica, pois todos 
devem está disposto a desenvolver o líder coach dentro de si 
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Gestão de tecnologias na escola: tecnologias da informação e comunicação 
Kelani dos Reis, Flavia Machado Fortes 

 
Resumo 
 
O presente trabalho aborda a gestão das tecnologias na escola e identifica as tendências 

educacionais atuais, resultado de pesquisa bibliográfica, para que haja ampliação da compreensão 
das tecnologias da informação e comunicação, de modo que possa ter liderança na gestão de 
tecnologias, para melhoria da educação. Com o trabalho respondeu-se a questão: como se deve dar 
a gestão das tecnologias de forma significativa, nas dimensões administrativa e pedagógica, para 
que haja inclusão digital, eficácia e qualidade do processo de ensino e aprendizagem? Observa-se 
que por meio da gestão de tecnologias a escola poderá possibilitar: uma comunidade escolar e local 
atualizadas, contextualizadas no debate sobre as novas tecnologias e suas implicações para a 
educação; cidadãos críticos da tecnologia, capazes de associar o computador às propostas ativas de 
aprendizagem e atentos aos desafios de transformar uma sociedade individualista em uma 
sociedade solidária e cooperativa, em que o papel do professor é altamente relevante. 
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Recursos humanos como diferencial na estratégia empresarial 
Joel de Moura, Nellis Oliveira Santos 

 
Resumo 
 
Empresas estão buscando cada vez mais os serviços em consultorias com os seguintes objetivos: 

auxiliar na identificação e solução de problemas administrativos; desenvolver projetos de melhorias 
no processo produtivo e até mesmo para fazer gestão de pessoas. Em 2010 Ozaki pesquisou a 
palavra chave ?consultoria empresarial? no site da Google e obteve cerca de 405.000 documentos 
cobrindo este tema, atualmente se repetirmos esta pesquisa será observado um número próximo 
dos três milhões e se alterar a palavra chave para ?consultoria em Recursos Humanos? chegaremos 
a um número superior a dois milhões. Estes dados comprovam que os serviços do profissional de 
consultoria em Recursos Humanos são aplicados, pelas organizações-clientes, como ferramentas 
para tomadas de decisões nas estratégias executivas, tendo em vista que programas motivacionais, 
pesquisa de clima e qualidade de vida no ambiente de trabalho, quando desenvolvida de forma 
positiva e séria, tem colaborado para as organizações atingirem suas metas de produções e para os 
resultados de lucratividade planejada. 
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A importância do sistema de informação nas empresas: gerenciando o 

conhecimento na busca pela qualidade 
Josiane Pereira Assunção, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
As empresas têm todas as ferramentas para oferecer ou desenvolver um produto de qualidade aos 
seus clientes, o que faltam a algumas empresas é administrar os recursos existentes é aperfeiçoar 
de acordo com as novidades que surgem diariamente. Através do Sistema de Informação é possível 
gerenciar o conhecimento empresarial para oferecer um produto de qualidade aos seus clientes. 
Mas para que isso aconteça é importante que os funcionários estejam motivados com todas essas 
mudanças, uma vez que este processo pode ser lento, e pode demorar para que os funcionários 
estejam adaptados as novas tecnologias. O sucesso é possível na junção de conhecimento é a 
informática, pois a informática sozinha nada pode fazer e o conhecimento do negocio sozinho é 
pouco para o mundo informatizado em que vivemos, mas a junção dos dois é o segredo do sucesso 
empresarial 
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Gestão do conhecimento em empresas de médio porte: ferramenta para se reter 

talentos 
Alessandra Silvério Alves, Nellis Oliveira Santos 

 
Resumo 
 
No atual contexto das organizações, tornou-se fundamental gerenciar de forma eficaz o 
conhecimento, o potencial e expertise presentes nas empresas de médio porte, como recurso 
primordial para se alcançar seus objetivos e metas. Embora muitos digam que a Gestão do 
Conhecimento seja um modismo, o que a maioria dos autores deste tema afirma que se trata de 
um poderoso sistema de gestão que permanecerá a fim de fazer a diferença nas organizações e que 
não há mais volta para esta condição. Além de importante ferramenta para gestão das informações 
existentes nas empresas, a GC pode ser considerada como forte meio para se reter talentos a fim 
de reduzir ao máximo a rotatividade que tanto influencia negativamente os processos e resultados 
das organizações. 
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Brincar e a educação infantil 
Andréia Barbosa de Araújo, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa tem como objetivo abordar a importância do brincar na educação infantil, considerado 

fator fundamental para o desenvolvimento das aptidões físicas e mentais da criança. O motivo da 
pesquisa emergiu com base em observações realizadas nos momentos de brincadeira, onde foi 
possível constatar que essa atividade é entendida por alguns professores, apenas como 
entretenimento, e não como situação de a-prendizagem que possibilita o desenvolvimento de várias 
habilidades. Assim, a partir destas observações surgiu o interesse ao tema, com o intuito de 
compreender o lúdico a fim de abandonar a idéia de utilizar tais recursos apenas como passatempo, 
mas sim como ferramenta indispensável para o desenvolvimento da criança, pois brincar não é 
apenas recrear-se é experimentar o mundo. 
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A transposição do rio São Francisco e as possíveis consequências ambientais no 

munícipio de Petrolina 
Cleisa de Freitas Monteiro, Angela Maria Rampanelli 

 
Resumo 
 
O rio São Francisco tem proporções continentais, é o único rio que nasce e desemboca dentro do 
território brasileiro. O Projeto de Transposição do rio São Francisco tramita há 165 anos, e o plano 
básico é ligar este grandioso rio, através de canais a bacias menores na região Nordeste do país. O 
estudo mostra os pontos positivos e negativos desta obra gigantesca, delimitando um cenário da 
crise ambiental vigente. A transposição apresentada como forma alternativa para aumentar 
suprimento hídrico, há mais de um século, fere o Art. 225 da Constituição Federal que afirma que, 
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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O texto publicitário em sala de aula: a intervenção na dificuldade de interpretar 
Catarina Aparecida Bento, Antonia Lucineire de Almeida 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo fundamentar uma proposta de trabalho de interpretação textual que 

possa ser desenvolvida nas aulas de Língua Portuguesa, nos 8º e 9ºs. anos do Ensino Fundamental 
? Ciclo II. Por tratar-se de um rico material para análise textual, uma vez que utiliza as linguagens 
verbal e não-verbal que se entrelaçam com as figuras de linguagem, o gênero publicitário privilegia 
o aluno-leitor com variadas mensagens subliminares. A proximidade com esse gênero textual trará 
uma compreensão maior das intenções do autor junto ao seu público alvo que, por sua vez, através 
de mudança de comportamento, corrobora para que a intenção do autor se concretize seja para a 
compra de um produto ou concordância em uma ideia. 
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O papel do psicopedagogo nas instituições regulares de ensino 
Adriana Aparecida Campello Satil, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Com o objetivo verificar a contribuição da Psicopedagogia para os métodos e didáticas de ensino 

aplicadas pelos professores em sala de aula, face aos problemas e dificuldades de aprendizagem 
dos alunos, este estudo comporta pesquisa bibliográfica, que indica que, no Brasil, a Psicopedagogia 
apresenta-se como uma nova área de saber de natureza multi e interdisciplinar, pois ao mesmo 
tempo em que compartilha e socializa o seu corpo teórico-metodológico, empresta de outras áreas 
científicas já consagradas os conhecimentos necessários a sua prática. Com amplo campo de 
aplicação clínica e institucional, inclusive no âmbito escolar, em nível preventivo e corretivo, propõe 
intervenções qualificadas para a solução dos problemas de ensino-aprendizagem. Apesar de a 
profissão do psicopedagogo não ser regulamentada no país, o valor e eficácia de suas intervenções 
são socialmente reconhecidos, principalmente em função dos resultados positivos efetivados nas 
instituições escolares em relação aos problemas e dificuldades evidenciados no processo de ensino-
aprendizagem 
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Autoestima: processo de aprendizagem 
Elisângela da Silva Santos, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O artigo investiga qual a importância da autoestima no processo de aprendizagem. Por meio de 

pesquisa bibliográfica, sua explanação será desenvolvida em quatro capítulos trazendo conteúdo a 
respeito de como se forma a autoestima da criança, qual a participação da família e educadores 
nessa construção e de que maneira ela pode influenciar na aprendizagem. Observa-se que as 
relações familiares desempenham papel fundamental na formação da autoestima da criança, sendo 
os pais os agentes diretamente responsáveis para que seus filhos desenvolvam uma autoestima 
equilibrada, positiva. Já o educador, acompanha a passagem do mundo infantil para o mundo adulto 
na sala de aula, exercendo considerável influência sobre a personalidade da criança, como um todo. 
Sendo assim, junto com os pais, é responsável pelo encorajamento ao crescimento e autonomia da 
criança. Cabe salientar que para o desenvolvimento da auto-estima é esperado um ambiente 
acolhedor e afetuoso, visando possibilitar o crescimento da criança de maneira saudável. 
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A construção da autonomia com ênfase à afetividade 
Angelica Rosa da Silva, Antonia Lucineire de Almeida 

 
Resumo 
 
As escolas estão cada vez mais responsáveis pela formação do indivíduo como cidadão pleno de 

seus deveres e direitos. O objetivo central deste trabalho será identificar o significado, dado pelo 
professor, da afetividade para a construção do conhecimento, pois, desta forma, o aluno poderá 
vivenciar as práticas pedagógicas e relacioná-las ao conhecimento prévio e à aprendizagem, 
podendo transformar o ambiente escolar em um ambiente agradável a todos. Para este estudo, será 
realizada uma pesquisa bibliográfica, o que muito contribuirá, pois os teóricos clássicos e 
contemporâneos, que trabalham com a questão da afetividade no processo de ensino-
aprendizagem. Com a intenção de se analisar um ambiente escolar, a autora, deste trabalho, 
realizou uma pesquisa na E. E. Profª Amância Dias Sampaio, localizada na cidade de Jacareí, com o 
objetivo de averiguar as relações existentes e apresentadas naquele contexto, a fim de investigar a 
relação entre o afetivo e o cognitivo. 
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Influência da gestão democrática nas relações sociais 
Edineia de Azevedo Dias de Aguiar, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Somente a partir da década de 60, se estabelece uma onda de democracia e participação nas 

administrações, tentando superar o modelo tradicional do taylorismo, fordismo, que reinava 
absoluto em todos os tipos de administração de empresas, seja ela pública ou privada. Atualmente, 
é comum ouvir falar e até mesmo presen-ciar modelos de gestão democrática e participativa, 
sobretudo no âmbito educacional. Assim, o presente trabalho tem como objetivo identificar as 
principais características de uma gestão escolar democrática, participativa e conferir, até que ponto 
essa gestão contribui para a melhoria do relacionamento dos professores e direção das escolas. 
Nesse sentido, procuraremos esclarecer a im-portância da gestão democrática e participativa, ao 
passo que levantamos criticas ao modelo autoritário e centralizador da administração escolar. 
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Psicopedagogia institucional e a educação não formal 
Fabiano da Silva Pinto, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta um breve histórico do surgimento da psicopedagogia no Brasil e no mundo. 

Apresenta também a psicopedagogia institucional, na qual o profissional deve preocupar-se com a 
instituição escolar como espaço físico e psíquico da aprendizagem e deve ter um olhar amplo de 
toda a realidade existente no local. Por último apresenta a educação não formal, que visa à formação 
do indivíduo como cidadão do mundo no mundo. O método de trabalho realizado foi a abordagem 
qualitativa através da pesquisa bibliográfica em livros e artigos. Desta forma, este artigo visa 
apresentar a educação não formal como ferramenta de auxilio no trabalho do psicopedagogo 
institucional. 
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O cotidiano da cuidadora que faz uso do serviço oferecido na entidade CARA na 

cidade de Limeira-SP 
Aparecida de Fátima Rodrigues Xavier Rodovalho, Monalisa Sbampato Souto 

 
Resumo 
 
Nos últimos anos, a expectativa do aumento de vida da população mundial é indiscutível devido às 
melhorias das condições sanitárias e acesso a bens e serviços. Com os avanços da medicina têm 
possibilitado que cada vez mais pessoas alcance viver um período de longevidade, mesmo possuindo 
limitações fragilizadas e/ou sendo dependentes de cuidados. O objetivo do presente trabalho foi 
pesquisar na literatura o cotidiano da cuidadora domiciliar. Verificou-se que o ato de cuidar de idosos 
dependentes no domicilio, atualmente, é tarefa cada vez mais frequente para as mulheres que 
culturalmente esta designada essa árdua tarefa e consequentemente para essas acarreta inúmeras 
dificuldades e medos em lidar com o que lhes é desconhecido. 
 
Palavras-chave 

 
Envelhecimento; Assistente Social; Cuidado; Cuidadora Domiciliar. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Educação infantil: relações afetivas e educativas 
Ligia Aparecida Pinto Villanova, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma reflexão sobre a importância de se considerar a 

afetividade infantil no âmbito escolar e social aliada ao desenvolvimento intelectual, ou seja, a 
aquisição significativa da bagagem cognitiva sem bloqueios ou restrições de caráter social-emotivo. 
Serão descritas algumas das impor-tantes transformações ocorridas na Educação Infantil , no que 
diz respeito a legislação, bem como educadores que muito contribuíram para esse campo de estudo 
(afetividade), na intenção de desvelar os apontamentos feitos a cada época. Consideraremos 
também o surgimento da psicopedagogia como ciência que estuda a aprendizagem do sujeito e suas 
possíveis interferências, tanto preventivas quanto terapêuticas, no intuito de mediar o 
desenvolvimento infantil de forma integral, entendendo suas necessidades afetivas como item 
primordial, indissociável à cognição, o que desencadeará o bom aproveitamento escolar e relações 
de nível psicossocial. 
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Educação musical na educação infantil: relação professor-aluno 
Natalia Lopes, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O sentido da formação docente implica em entender a aprendizagem interdisciplinar como um 

processo contínuo e requer uma análise cuidadosa desse aprender em suas etapas, evoluções, 
avanços e concretizações, redimensionando conceitos que alicerçam tal possibilidade na busca da 
compreensão de novas idéias e valores. Educar não se limita a repassar informações ou mostrar 
apenas um caminho, mas é, entre outros aspectos, ajudar a pessoa a tomar consciência de si 
mesma, dos outros e da sociedade. Esse estudo pretende demonstrar o papel do lúdico na relação 
professor x aluno como elemento fundamental para construção do conhecimento, abordando de 
forma consistente as teorias dos educadores que defendem uma formação profissional lúdica, estas 
possam ser utilizadas também na aplicação da prática docente, pretende ainda, justificar que a 
vivência musical na educação infantil pode ser fundamental, pois contêm estímulo, eficaz para o 
desenvolvimento da capacidade mental, física e afetiva. 
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Dislexia: Ensino Fundamental I 
Patricia Cristiane Ferreira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo relata sobre a dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem que afeta a leitura e a 

escrita, descrevendo alguns sintomas que podem ser identificados pelos educadores do 1º ano do 
Ensino Fundamental. Pesquisadores relatam que este distúrbio pode ser genético e/ou hereditário e 
que os que são disléxicos possuem inteligência normal, porém as dificuldades em ler e escrever 
podem levá-los a problemas emocionais. O disléxico apresenta indícios do distúrbio desde a tenra 
idade e já no início do Ensino Fundamental o professor pode observar atitudes que são próprias da 
dislexia, devendo então encaminha-lo a uma equipe multidisciplinar que irá diagnosticar após 
avaliações sistemáticas. Este estudo tem como objetivo esclarecer aos leitores o que é dislexia e 
como auxiliar o disléxico no processo ensino aprendizagem, desde sua entrada no ensino 
fundamental. 
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Experiências nos cuidados em domicílio aos pacientes com doença de Alzheimer 
Elizabeth de Oliveira, Monalisa Sbampato Souto 

 
Resumo 
 
Em virtude de a população idosa estar aumentando gradativamente em nosso país, estima-se que 

conseqüentemente aumentará os casos de pacientes com a doença de Alzheimer (DA); uma doença 
crônico-degenerativa e incurável.É uma patologia que causa várias dependências tais como 
dependência física, emocional e financeira.Quando as famílias tem a notícia do diagnóstico do 
paciente, ?mal de Alzheimer?, elas ficam sem saber o que fazer e geralmente sem nenhuma 
orientação que satisfaça todas suas dúvidas e angustias.Nesse trabalho visamos esclarecer sobre a 
patologia, explicar com clareza suas fases, o tratamento e as condutas de enfermagem mais 
adequada ao paciente com DA.Sabemos que a doença em si gera um preconceito generalizado, na 
maioria das vezes inicia-se no próprio ambiente familiar e se expande por toda a sociedade, por isso 
buscamos em nosso trabalho dar orientações para que esse paradigma seja mudado e tenhamos 
uma população mais informada desse assunto.O enfermeiro tem papel fundamental com pacientes 
portadores de DA, a assistência será personalizada ao paciente, poderá orientar o paciente 
dependendo em que fase está a doença, orientar os familiares para amenizar a problemática que a 

doença causa em todo ambiente familiar, orientar a equipe de cuidadores e até formar grupos de 
ajuda a parentes e pessoas próximas diminuindo o sofrimento de todos, pois se trata de uma 
patologia na qual a família adoece junto. 
 
Palavras-chave 
 
Idoso; Enfermagem; Doença de Alzheimer; Cuidados em Domicílio. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Gestão educacional: olhar psicopedagógico 
Priscila Ap. da Rocha Gimenez, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo trata-se de uma educação de valores que busca uma aprendizagem de sucesso diante 

de limitações que possam surgir em indivíduos que procuram obter sucesso e realizações em sua 
vida. Sobre a gestão educacional, traz todos os fatores de como era e de como é uma instituição de 
ensino e o que ainda se pode fazer para que ela seja bem sucedida em seu papel de conhecimentos 
e estrutura. Já na psicopedagogia, há um singelo relato sobre algu-mas dificuldades de 
aprendizagem que podem ser evidentes nos educandos. Por isso, este artigo traz breves palavras 
sobre o papel de um gestor educacional e sobre a área da psicopedagogia que está cada vez mais 
abrangente, são papéis distintos, mas que juntos são capazes de mudar toda uma sociedade 
educacional. 
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Assédio moral no trabalho e suas consequências à saúde do trabalhador 
Alba Miriam Monteiro, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Os acidentes e doenças do trabalho não atingem apenas o trabalhador em si, mas geram 

consequências aos empregadores, ao governo e a toda sociedade. Entretanto, há casos em que a 
verdadeira razão que leva um indivíduo a desenvolver uma doença, provocar ou sofrer um acidente 
de trabalho passam despercebidos. O assédio moral pode ser um desses motivos. Em uma situação 
em que o assédio moral está presente, com certeza são realçadas as atitudes negativas do 
empregado para com as atividades prevencionistas, pois este se encontra desequilibrado 
psiquicamente, tendo algumas funções comprometidas, como a memória, a atenção, a maneira de 
interagir com o meio, tornando este indivíduo mais vulnerável a ocorrências de acidentes no 
ambiente laboral. O presente estudo buscou analisar a prática do assédio moral sob a perspectiva 
da Segurança do Trabalho e as suas consequências à saúde do trabalhador e ao ambiente de 
trabalho. 
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Psicologia organizacional: os elementos-chave na interpretação da saúde 

mental das empresas modernas 
Marco Antonio Spada, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O estudo trata da Psicologia Organizacional, especificamente em relação aos elementos-chave na 
interpretação da saúde mental das empresas modernas. Para interpretar os elementos chave é 
fundamental entender que o verdadeiro desenvolvimento organizacional depende essencialmente 
do pensar criativo atuando no cérebro das empresas, ou seja, no plano estratégico. Um ambiente 
organizacional promovendo o livre intercâmbio de idéias, Assim o presente estudo visa descrever, 
entender e aplicar esta metodologia em um Workshop os principais elementos que envolvem os 
colaboradores e o trabalho. 
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A psicomotricidade no desenvolvimento da criança: o trabalho e os estímulos 

com crianças de 4 a 11 meses 
Licéia Aparecida Rangel Vieira, Antonia Lucineire de Almeida 

 
Resumo 
 
A Psicomotricidade está presente no dia a dia da instituição escolar e do trabalho do professor. 
Sabe-se que por meio dos estímulos a criança adquire o potencial motor, cognitivo e afetivo, haja 
vista que o corpo demonstra tudo o que a criança está sentindo e como está agindo. Por meio dos 
estímulos a criança adiquire lateralidade, noção do espaço, coordenação dos gestos e movimentos, 
também está em ação, relacionando com o mundo e com o meio, com as pessoas com quem convive, 
estabelecendo ligações afetivas e emocionais. Dessa forma, este trabalho objetiva discorrer sobre a 
importância da Psicomotricidade no desenvolvimento da criança no período de quatro a onze meses 
de vida e a necessidade do professor estar preparado para este desafio. Pretende-se, por meio de 
pesquisa bibliográfica e relato de experiência traçar considerações sobre o assunto e colaborar com 
a construção de conhecimento sobre a Psicomotricidade no desenvolvimento infantil. 
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Análise dos riscos à saúde e segurança dos trabalhadores e suas medidas 

preventivas na colheita mecanizada da cana-de-açúcar em usinas sucro 

energéticas no Estado do Mato Grosso do Sul 
André Otávio Pastro Kempf, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
O presente artigo teve como finalidade analisar as atividades realizadas na colheita mecanizada da 
cana-de-açúcar, especificamente no setor de Corte, Carregamento e Transporte ? conhecido pela 
sigla ?CCT?, de modo a detectar e pormenorizar os riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores 
envolvidos nas diversas tarefas que compõem esse setor e a sugerir meios de prevenção dos 
mesmos. Visto que a cultura da cana-de-açúcar vem crescendo de forma substancial no estado de 
Mato Grosso do Sul devido ao aquecimento do setor sucroenergético, sendo que em função da 
localização e do seu relevo a mecanização da cultura está presente em todas as usinas do estado, 
trazendo com a mesma a diminuição dos riscos existentes na cultura manual e o surgimento de 

novos riscos ocupacionais que devem ser detectados, analisados e prevenidos de forma a minimizar 
os seus efeitos sobre a saúde dos trabalhadores. 
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Da responsabillidade das partes na proteção contra incêndio e pânico em 

edificações 
André Vitório M. R. de Oliveira, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
No estado de Mato Grosso do Sul vem aumentando significativamente o número de incêndios em 
edificações em número e em gravidade. Ao se observar as notícias pode-se perceber com uma certa 
frequência a falta de preparo da população para agirem nestes casos. Recentemente até pessoas 
morreram por este despreparo. Cabe aos detentores do conhecimento a repassá-los para que essas 
tragédias tenham seus efeitos minimizados. Neste artigo, será exposto desde o histórico destas 
ocorrências, passando pela responsabilidade de cada um no que se diz a equipamentos de proteção 
contra incêndio e pânico de uma edificação, relatando o básico sobre a teoria contra incêndio e 
finalizando em quais e como utilizar estes equipamentos. Desta maneira espera-se sensibilizar o 
leitor do quanto é importante adquirir conhecimentos nesta área e que pequenas ações podem 
salvar vidas. 
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Dificuldades de aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental 
Silvana Aparecida dos Santos Rodrigues, Antonia Lucineire de Almeida 

 
Resumo 
 
Este artigo objetiva abordar as dificuldades de aprendizagem de alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como, discorrer sobre a necessidade de um olhar psicopedagógico frente a essas 
dificuldades, intervindo no que diz respeito as dificuldades encontradas no âmbito escolar. Falar 
sobre este tema possibilita reflexão sobre os problemas que enfrentamos enquanto educadores no 
processo de alfabetização, tendo em vista que, existe um grau elevado de crianças com dificuldades 
de aprendizagem nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A intervenção consequentemente 
auxilia o professor em relação ao desenvolvimento dos alunos e permite um trabalho efetivo no 
processo de alfabetização escolar. O artigo apresenta pesquisa bibliográfica e estudo de caso 
comparativo realizado numa sala de Ensino Fundamental. Por fim apresenta considerações sobre a 
importância de um olhar diferenciado do professor e uma intervenção efetiva para que o aluno 
consiga aprender e se desenvolver. 
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Auto-hemoterapia como tratamento auxiliar do complexo estomatite-gengivite 

linfoplasmocitária felina: relato de caso 
Marcela Sitta Deserti, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
O Complexo Estomatite Gengivite Linfoplasmocitária Felina é uma doença que acomete os felinos 
com certa frequência, essa é mais uma das afecções orais em felinos em que não se conhece a 
causa. É caracterizada pela reação inflamatória agressiva na gengiva, mucosa oral, língua e ângulo 
da mandíbula. Os gatos afetados apresentam diminuição na ingestão de alimentos, dor ao toque, 
salivação intensa, halitose, perda de peso e resistência ao exame oral. O Tratamento dessa doença 
é basicamente controlado com limpeza de tártaro, em alguns casos extração de alguns ou todos os 
dentes, anti - inflamatórios esteroidais, e Auto - hemoterapia que é um recurso terapêutico de baixo 
custo, simples que se resume em retirar sangue de uma veia e aplicar no músculo, estimulando o 
Sistema Reticulo Endotelial quadruplicando os macrófagos em todo o organismo. 
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Psicopedagogo institucional: o olhar diferenciado do professor psicopedagogo 
Isabel Aparecida Rosa de Moraes, Antonia Lucineire de Almeida 

 
Resumo 
 
Este trabalho aborda o papel do professor psicopedagogo e seu olhar diferenciado na aprendizagem 

e, por meio de revisão da literatura, buscou-se ressaltar a importância do professor se especializar 
em psicopedagogia para o entendimento do processo de aprendizagem e suas dificuldades na sala 
de aula; identificar mudanças na pratica docente a partir da especialização da psicopedagogia e 
evidenciar o erro na perspectiva piagetiana, para que se possa refletir sobre a prática docente e 
enriquecê-la com bases teóricas, considerando a diversidade em sala de aula e o enfrentamento de 
desafios psicopedagógicos das dificuldades de aprendizagem. A pesquisa mostra que o maior desafio 
do educador é, ao acolher o aluno, resgatar nele o convívio, a dignidade, os sonhos, a vivacidade e 
o entusiasmo, contudo, sem uma base dos pressupostos do desenvolvimento, torna-se difícil. Daí a 
importância da atuação do professor psicopedagogo. 
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Avaliação dos riscos aos trabalhadores nos cenários de emergência em estações 

de redução de pressão de gás natural com aplicação de modelagem 

computacional 
Gilson Arimura Arima, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa auxiliará a elaboração do plano de ação de emergência e de gerenciamento de risco 
em estação redutora de pressão para gás natural, na qual tem como arcabouço as premissas das 
situações de emergência simuladas por meio de modelos matemáticos. Considerando que esses 
cenários não podem ser simulados em real escala, por razões de perigo para os trabalhadores e 
elevados danos materiais, sendo de delineamento obrigatório na norma regu-lamentadora no 20 do 
Ministério do Trabalho e Emprego. Os resultados das consequências, também, contribuirão nos 
treinamentos com os trabalhadores, onde poderão ser observadas as delimitações das zonas de 
letalidade que classifica-rão os riscos de acidente. Os cenários de emergência foram a ruptura e 

com furo ou fenda de 20% do diâmetro até a totalidade em dutos e vasos de pressão, contendo gás 
natural, em áreas de estações de redução de pressão. 
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Riscos para a saúde na execução de resíduos sólidos urbanos 
Henrique Hugo Navarro, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Devido ao constante crescimento das cidades brasileiras, observamos um aumento significativo da 

quantidade de resíduos gerados no dia-a-dia por nós brasileiros, e a conseqüência desse aumento 
é a necessidade de termos cada vez mais pessoas trabalhando na coleta, acondicionamento e 
disposição final desses resíduos. Este estudo teve como finalidade analisarmos a característica dos 
resíduos recolhidos em nossas cidades e relacionar com os possíveis problemas que podem causar 
à saúde dos trabalhadores envolvidos por essa atividade. Para o desenvolvimento deste trabalho foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a coleta dos resíduos sólidos e os riscos de acidentes e 
doenças. Em resumo, pode-se constatar que empresas do setor não tiveram a preocupação 
necessária sobre a importância da Segurança do trabalho para os envolvidos na atividade em 
questão, estão suscetíveis a inúmeros riscos que são considerados graves, podendo ser comprovado 
a necessidade de serem tomadas algumas decisões para a diminuição ou eliminação destes riscos. 
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A inclusão do aluno com baixa visão 
Roberta Montenegro Grigioni, Antonia Lucineire de Almeida 

 
Resumo 
 
Neste artigo busca-se discorrer sobre como fazer da educação especial uma prática inclusiva para 

os deficientes visuais. Nesta perspectiva aborda-se a inclusão escolar, a educação especial, a 
deficiência visual e as práticas inclusivas. Pensa-se que educação especial e o ensino regular não 
são práticas excludentes e sim complementares. As necessidades educativas especiais devem ser 
utilizadas como base para o planejamento da escola e seus recursos indispensáveis. A compreensão 
sobre a inclusão permite a geração de pontos chave fundamentais para que as mudanças 
aconteçam: gestão democrática; compreensão do mundo; construção coletiva; organização escolar 
contextualizada com a realidade das classes populares; autoridade e não autoritarismo; trabalho 
em grupo; participação da comunidade; divisão de responsabilidades; visão comum e objetivos 
comuns; concretização da inclusão educacional e social; capacitação e potencialidade; diversidade; 
contexto das crianças com deficiência, sua bagagem cultural, seus anseios; caminhar para a 
eqüidade social. O estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica 
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Satisfação dos colaboradores nas organizações 
Lucia Mendes Massuchini, Flavia Oliveira 

 
Resumo 
 
Nos dias atuais, as organizações precisam, cada vez mais, ganhar competitividade, e produtividade. 

Para tornar o local de trabalho mais agradável e conquistar o relacionamento dos colaboradores é 
importante oferecer um espaço onde os funcionários possam criar inovar, mudar, interagir, 
comunicar e crescer pessoal e profissionalmente. Por isso a pesquisa de Clima Organizacional é 
importante, pois permite identificar a forma como os colaboradores interpretam a organização e 
indica os pontos que devem ser melhorados. O presente artigo tem como base o clima 
organizacional, e o entendimento de sua importância dentro das organizações buscando avaliar a 
influência nos resultados. Isto porque o clima organizacional consiste no modo real de ser e de fazer 
a empresa, isto é, na personalidade coletiva, que é constituída a partir do modo como as pessoas 
agem e pensam em conjunto considerando a organização como um todo. Tem como objetivo 
identificar a importância do Clima Organizacional para as organizações e seu reflexo no 
desenvolvimento das empresas. 
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Os métodos de intervenção utilizados em escolares com dislexia 
Raquel Aparecida Pizolato, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Os programas de remediação para escolares com dislexia tem sido foco de estudo por vários 

pesquisadores. As abordagens estudadas nestes programas envolvem, desde o treinamento da 
consciência fonológica, estímulo das habilidades fonêmicas ao treino da psicomotrocidade. O 
objetivo deste estudo foi fazer um levantamento de programas de remediação para escolares com 
dislexia e verificar quais foram os métodos de intervenção aplicados. O treinamento da consciência 
fonológica e o método fônico mostraram-se que as crianças com dislexia, após período de 
treinamento ficaram mais aptas para as habilidades de leitura e escrita. O treinamento das 
habilidades motoras, mostrou-se como método positivo no desempenho das habilidades da leitura 
e escrita. Conclui-se que há uma importância de se explorar os métodos utilizados no processo de 
intervenção da dislexia tanto por professores, pedagogos e psicopedagogos. 
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Retenção de talentos nas organizações 
Gilcinea Aparecida de Moura, Flavia Oliveira 

 
Resumo 
 
Com o aquecimento da economia e o aumento das ofertas de empregos, muitas discussões e 

reflexões refletem sobre as organizações que querem se diferenciar por meio de seu capital humano. 
Existem várias estratégias para reter talentos, mas de forma geral, o melhor investimento é ter 
bons líderes nas organizações, são eles os principais responsáveis por manterem e motivarem os 
colaboradores. Tornou-se um desafio para os gestores/líderes captar e manter em suas 
organizações os melhores profissionais. As organizações assumem os riscos do investimento em 
qualificação e treinamento dos mesmos, visando desenvolver o potencial de cada um e a partir 
desse ponto, adotar práticas que motivem os colaboradores a permanecerem na organização, 
gerando para a mesma lucratividade e vantagem competitiva. O artigo apresenta de forma clara e 
objetiva ferramentas que poderão contribuir para identificar, captar e preservar colaboradores 
talentosos e relata a responsabilidade de um líder na identificação e seleção de um talento, pois a 
convivência do dia a dia pode influenciá-lo permitindo uma escolha eficaz. 
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A intervenção do psicopedagogo institucional na escola de ensino médio para 

otimizar a aprendizagem dos alunos 
Fausto Magno de Araújo, Antonia Lucineire de Almeida 

 
Resumo 
 
O alto índice de reprovação e consequentemente o baixo desempenho escolar no Ensino Médio 
juntamente com o abandono escolar por desinteresse retratam a situação e as dificuldades de 
alunos, pais e professores durante os anos de permanência, ou não, do jovem na escola nesta etapa 
de seus estudos. Tais problemas levaram a investigar a atuação do psicopedagogo institucional e 
sua intervenção frente às dificuldades de aprendizagem no Ensino Médio. Através da realização de 
uma pesquisa de campo transversal com os alunos da 1ª à 3ª série e seus professores em uma 
escola de Ensino Médio da rede pública do Estado de São Paulo na cidade de São José dos Campos, 
foi possível identificar três pontos que requerem uma ação efetiva para a melhoria do processo 
ensino/aprendizagem: gestão, relação Professor/aluno e participação efetiva dos pais. O 
psicopedagogo institucional poderá auxiliar a equipe gestora de forma a priorizar metas e efetivar 

ações que possibilitem a melhoria das relações interpessoais, auxiliar os Professores de forma que 
ofereçam aos alunos aulas mais criativas, aproximando o Professor do aluno e fazer com que o aluno 
sinta prazer em mostrar para sua família o que ele desenvolve na escola estreitando os laços entre 
a família e a escola. 
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A importância da qualidade e controle de produção nas organizações atuais 
Ariane Monteiro Ferreira da Fonseca, Flavia Machado Fortes 

 
Resumo 
 
No mercado atual, as empresas precisam estar aptas a atender as necessidades dos consumidores. 

Ter um diferencial, para atrair clientes é o elemento essencial competitivo. Para se oferecer produtos 
com segurança total e a satisfação do cliente é necessário ter uma gestão concentrada, disciplina, 
capacitada e eficaz no planejamento e nos propósitos pré-estabelidos que se quer atingir. Controle 
e Qualidade de Produção são ferramentas essenciais para o desempenho da organização. É preciso 
planejar, executar, controlar e assegurar que todo o processo produtivo seja eficaz ao final de sua 
produção, necessitando que estejam sempre alinhados e preparados a eventualidades que possam 
surgir. Para tais fins se utilizam as seguintes ferramentas: 5 S´s, 5W´s e 2 H´s, 5 porquês, 
brainstorming, diagrama de causa e efeito, gráfico de pareto, círculos de controle da qualidade, seis 
sigma, círculo de Kaisen. 
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Formação de professores 
Rosane Madalena Martins Dias Fernandes, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
Partindo de reflexões sobre os papeis vivenciados por professores em formação, neste artigo há a 

discussão da integração ensino ? pesquisa ? extensão, defende-se um modelo de pesquisa em que 
os problemas identificados sejam enfocados em ações de formação continuada no contexto atual, 
pois o educador passa a ser alvo de investimento, sendo que o professor capacitado identifica a 
dificuldade e tenta apresentar estratégias de ensino. As estratégias são suficientemente gerais para 
serem aplicadas em qualquer serie e suficientemente especificas para serem implementadas sem 
grandes conjunturas. O objetivo principal desse estudo é analisar o processo de formação 
continuada voltada à reflexão da prática pedagógica. 
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Aplicando gestão da qualidade em franquia de fast food 
Camila Manucio Guimarães, Flavia Machado Fortes 

 
Resumo 
 
Atualmente as franquias de fast food, vêm se destacando cada vez mais no ramo alimentício. Este 

artigo mostra como aplicar uma boa gestão de qualidade em uma rede de franquias de Fast-food, 
mostrando as atividades coordenadas para atingir e controlar uma organização com relação a 
qualidade. Apontando alguns fatores importantes como: liderança e apoio da alta direção, 
relacionamento com os clientes, contato com os fornecedores, ferramenta de qualidade. Outra 
ferramenta importante a ser utilizada é o ciclo PDCA, aplicado e gerenciado pelo sistema 
administrativo da organização, com o objetivo de implantar, planejar, executar e controlar todo 
processo produtivo, para que ao final do processo seja oferecido ao consumidor produtos e serviços 
de alta qualidade. 
 
Palavras-chave 
 
franquia; qualidade; ferramentas; clientes. 

 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Transtorno de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e a família 
Marília Silveira Rodrigues Mendes, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo entender o que é TDAH e refletir sobre esse transtorno e a função da 

família. O mesmo apresenta o conceito do transtorno e seus sintomas, suas causas e diagnóstico, 
juntamente com as co-morbidades que podem estar relacionadas. Apresenta também a relação da 
família e aprendizagem e a família com o transtorno. Tendo em vista a gravidade do transtorno, a 
preocupação é grande em relação ao assunto, visto que muitos pais, por falta de informação ou 
identificação errada do problema, não sabem lidar com as dificuldades apresentadas pelos filhos. 
Portanto, julga-se necessário os estudos sobre TDAH e sua divulgação nos ambientes escolar e 
familiar para contribuir e amenizar o sofrimento e o fracasso das crianças e seus pais. 
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Dislexia: um desafio à aprendizagem no Ensino Fundamental I 
Silvia Coimbra Donnianni, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem da leitura e da escrita, de origem neurobiológica, 

difícil de ser diagnosticada. Muitos professores, por falta de conhecimentos sobre o problema, 
deixam o aluno disléxico de lado, causando neste problema de auto-estima e agravando ainda mais 
o problema. O objetivo deste trabalho é revisar a literatura acerca da dislexia em crianças do Ensino 
Fundamental I. Para isso foi realizada uma pesquisa bibli-ográfica em sites, trabalhos online e artigos 
científicos com base de dados, nos últimos 10 anos. A criança com dislexia pode apresen-tar 
problemas de discalculia, disgrafia, disortografia e dislalia. A criança apresenta lentidão para 
aprender, dispersão, dificuldade para ler e escrever. Observa-se ainda hoje o despreparo dos 
professores para trabalhar com essas crianças. Além disso, elas precisam de tratamento com 
psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabalho pedagógico com professores e ajuda dos pais. 
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Técnica cirúrgica no tratamento de carcinoma epidermoide em um cão da raça 

boxer: relato de caso 
Diego Henrique Cortez, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
O carcinoma epidermoide é uma neoplasia cutânea maligna comum em cães e gatos. Essas 
neoplasias invadem tecidos vizinhos, porém a ocorrência de metástase é mais tardia. Sabe-se que 
alguns fatores predispõe ao desenvolvimento de carcinoma epidermoide, á exposição ao sol, 
especialmente em regiões pouco pigmentadas, exposição a vírus, influência genética entre outras. 
À excisão e a forma mais comum de tratamento para todos esses tipos carcinoma. O diagnostico de 
carcinoma epidermoide foi baseado em exames radiográficos e histopatológicos. O procedimento 
cirúrgico radical foi um meio de estadiamento do crescimento tumoral e da dor desse paciente, 
visando aumentar assim a sobrevida e a qualidade de vida desse paciente. 
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Educação inclusiva 
Silvana Lopes Costa de Lira, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
A educação na perspectiva escolar é uma questão de direitos humanos, e os indivíduos com 

necessidades educacionais especiais devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar seu 
funcionamento e ter novos posicionamentos que im-plicam numa atualização e reestruturação das 
condições atuais, adequando as ações pedagógicas à diversidade dos aprendizes. Esta é a mensa-
gem que foi transmitida pela Declaração de Salamanca / Espanha 1994, em defesa de uma 
sociedade para todos. Tal adequação, não consiste somente na permanência física desses alunos na 
escola, mas uma escola consciente de sua função à disposição do aluno. Portanto, este trabalho tem 
o objetivo de demonstrar que incluir é respeitar os limites de cada um e consequentemente respeitar 
a vida frente à sociedade, à escola e o cotidiano inclusivo, pois a inclusão tem causado certo impacto 
no meio escolar e com isso surgem muitas dúvidas quanto às ações pedagógicas inclusivas. 
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Assédio moral no ambiente de trabalho 
Cíntia Petruz, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
Desde os primórdios as pessoas são vítimas de humilhações, constrangimentos, situações 

vexatórias, que agridem sua moral, ocasionando problemas à vítima, que comprometem sua saúde 
física e mental. Desse modo esse estudo teve como tema assédio moral no trabalho, práticas e 
consequências no sentido de possibilitar uma reflexão sobre a violência no ambiente organizacional. 
São inúmeras as causas do assédio moral nas organizações, especialmente sob a liderança 
autoritária, em que pessoas explodem quando acontece algo mais sério ou quando trabalham sobre 
pressão, ficando nervosas, podendo até ficar doentes. O assédio moral é um fenômeno degradante 
que causa graves consequências para a vida da vítima, depois de detectado, deve ser rapidamente 
combatido, para que haja o restabelecimento da saúde física e emocional da pessoa. 
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Avaliação do conforto dos trabalhadores da biblioteca da instituição 

FATEC/SENAI-Campo Grande-MS com ênfase na luminância do ambiente 
Jeziel Fander de Oliveira, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
No presente artigo verificou se que o conforto ambiental pode influenciar no desempenho dos 
trabalhadores, já que os mesmos passam grande parte do dia em ambientes que dependem de 
iluminação artificial, também as condições de iluminância interferem na visão, por isso deve existir 
uma iluminação apropriada para cada fim. Sendo assim buscou se avaliar padrões de normas quanto 
a luminância na biblioteca da FATEC SENAI de Campo Grande - MS. Foram realizadas medições do 
nível de iluminância através de um luximetro, no período noturno, focando o uso da iluminação 
artificial, na altura das mesas de trabalho. Os resultados encontrados mostraram que alguns pontos, 
não estão em conformidade. Esse déficit pode ocasionar distúrbios de acuidade visual, mal estar, 
cefaleia. 
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Risco de acidentes de trabalho em câmara fria no município de Sidrolândia 
Luiz Carlos Marcuzzo, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
A repercussão do trabalho na vida e na saúde do homem há muito tempo vêm sendo objeto de 

estudo na história da humanidade. No presente artigo, os problemas mais importantes relacionados 
ao trabalho em abatedouros são avaliados em relação à possibilidade de se executar programas 
educacionais voltados aos trabalhadores desse setor, visando o bem estar do trabalhador. O Sistema 
de Informações em Saúde do Trabalhador apresenta-se incompleto, persistindo um fluxo de 
Comunicações de Acidentes do Trabalho (CATs) fragmentado, não permitindo o desencadeamento 
de ações preventivas e de controle dos agravos. Faz-se necessário o enfrentamento desta 
problemática, de maneira a permitir a transformação do sistema de notificação dos Acidentes do 
Trabalho em instrumento eficaz à prevenção e à promoção de saúde. Enfim o objetivo do presente 
artigo é mostrar problemas de saúde relacionados ao trabalho em abatedouros, que utilizam câmara 
fria, ressaltando a necessidade de esforços educativos direcionados as empresas e em especial a 
saúde dos trabalhadores visando melhorias de sua saúde. 
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Transtorno de deficit de atenção e hiperatividade: a importância da parceria 

entre família e os profissionais que lidam com a criança hiperativa 
Jaqueline Rodrigues Magalhães, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo ressaltar a suprema importância da parceria entre a família e os 
profissionais que estão em contato com a criança hiperativa, sendo este trabalho uma pesquisa que 
busca esclarecer o que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), desmistificar 
conceitos sobre o tema, ainda no âmbito educacional, evidenciar a necessidade do conhecimento 
por parte do educador e da família sobre o TDAH. Esta é uma pesquisa bibliográfica que é mediada 
pela área da psicologia, educação e neurologia, está divida em três partes: a história da 
hiperatividade, a parceria em prol da criança hiperativa e as considerações finais em que destaca a 
extrema importância que possui o apoio dos pais e dos profissionais para que a partir deste ponto 
sejam oferecidas à criança, condições para seu pleno desenvolvimento. 
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Aspectos de segurança do trabalho em obras de implantação de ramais de gás 

natural 
Maurício Palmeira Mota, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Com o crescimento da malha de distribuição de gás natural canalizado nos centros urbanos, 
dividindo espaço com as outras instalações existentes, cresce a responsabilidade na observância 
dos critérios de segurança envolvidos nesta instalação. Com aspectos de segurança próprios, a 
instalação de um ramal externo de gás natural exige cuidados em todas as suas etapas, que, apesar 
do controle das técnicas utilizadas, sem o devido conhecimento, poderá trazer conseqüências 
graves, não só ao trabalhador diretamente envolvido, como a terceiros. Assim, o desenvolvimento 
de uma análise de risco envolvendo etapas relevantes e específicas da implantação de um ramal 
urbano de gás natural, servirá de ferramenta para o profissional de segurança do trabalho, seja ele 
técnico ou engenheiro de segurança, para o estabelecendo de métodos e procedimentos que 
promovam um ambiente seguro de trabalho em obras deste tipo. 
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Síndrome de Asperger: aprendizagem e socialização 
Mônica Aparecida Fantinati, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
A criança com Síndrome de Asperger apresenta dificuldades no desenvolvimento da linguagem 

(interpretação literal, discurso pedante e repetitivo), dificuldade para interpretar linguagem não-
verbal, pouca habilidade para se comunicar, rigidez de pensamento, foco de interesse específico e 
restrito, etc. A educação das crianças com Síndrome de Asperger ainda é um desafio para 
professores. O objetivo deste trabalho é compreender a criança com Síndrome de Asperger e sua 
socialização, possibilitando a construção de estratégias de ensino e intervenções que reflitam na 
escolarização desta criança. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos 
nacionais e internacionais. Observou-se que atualmente existem trabalhos na literatura nacional e 
internacional oferecendo recomendações e intervenções no comportamento destas crianças, 
orientações aos professores quanto à integração da criança em sala e como ensinar e prender sua 
atenção. Os profissionais que trabalham com essas crianças (professores, psicopedagogos e 
psicólogos) devem fornecer a estrutura e a estabilidade que lhes falta. 
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A importância da brigada de incêndio nas escolas de Campo Grande-MS 
Nelson Pasa, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
O incêndio traz à sociedade consequências inestimáveis, desde a perda cultural até mesmo fatal. As 

medidas de prevenção e combate a incêndio tornaram-se os recursos disponíveis e mais eficientes 
para tentar evitar grandes tragédias causadas por incêndios, das quais algumas têm sido relatadas 
na literatura. Entre os locais em que podem ocorrer incêndios ganha-se destaque as escolas, pois 
são instituições compostas por grandes grupos de pessoas, maioria crianças e adolescentes, grupo 
este que apresenta fragilidade e inexperiência em casos de emergência, dos quais necessitam de 
acompanhamento, orientação e treinamentos periódicos. Neste contexto, fazem-se necessário a 
formação de brigadas de incêndio, grupos de pessoas preparadas para situações de emergência. A 
elaboração e execução de um plano de emergência devem contar com o apoio de toda a 
administração da instituição, planejando, desenhando e executando estratégias para a prevenção 
de incêndios, de modo a conscientizar todas as pessoas frequentadoras da instituição. 
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Bullying é um problema: afeta a vida social e o rendimento escolar das crianças 
Juliana Rizzi Baldinato Nazato, Rosmeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O ponto chave deste artigo é a interpretação da problemática do Bullying, pois sabemos que nossa 

sociedade vive numa mudança constante, numa velocidade muito rápida e muitas vezes certas 
ocorrências passam despercebidas dentro de nossa sala de aula, ocasionando isolamentos ou 
atitudes piores por parte da vítima do bullying. Juntamente com a teoria vygotskyana sócio ? 
interacionista, abriremos uma exposição teórica, apresentando e afirmando a importância do outro 
em nosso desenvolvimento como pessoa humana; complementaremos com uma pesquisa realizada 
com educadores e funcionários da área educacional, para confirmar que o bullying acontece em 
nossas escolas e precisa ser mais divulgado. Dividiremos este artigo, conceituando o bullying, sua 
definição na sociedade e o contexto escolar, apresentando o conhecimento dos profissionais da 
educação sobre essa temática, a importância da socialização junto da teoria de Vygotsky, 
orientações pedagógicas e nossas considerações finais, acreditando que mudar o comportamento 
de nossas crianças seja a melhor alternativa para abolir o bullying. 
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Arquitetura bioclimática na engenharia de segurança do trabalho 
Nery Pinto Ribeiro, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
No Brasil, todos os anos, de forma silenciosa, milhares de trabalhadores sofrem acidentes no 

trabalho, conduzir essa complexa atividade de prevenção, onde não há respostas simples e nem 
soluções mágicas para a área de segurança no trabalho, onde gastos com tratamentos no geral 
chegam a interferir no Produto Interno Bruto - PIB do país, tendo a Engenharia de Segurança do 
Trabalho, com seus profissionais e em conjunto com outras áreas, um papel fundamental na 
prevenção de acidentes, áreas como da saúde, psicologia, ergonometria, ecologia, administração, 
arquitetura bio-climática, educação e junto com os trabalhadores, venham a ajudar a reduzir os 
acidentes de trabalho, e o reduzir está associado a algumas variáveis, onde o Conforto Ambiental 
pode apresentar soluções para ruídos, iluminação, temperatura, umidade, pureza e velocidade do 
ar, radiação, materiais diversos e suas patologias, s que representam uma parcela importante no 
bem-estar de trabalhadores e na qualidade dos serviços. 
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Acidentes em indústrias de panificação e a verificação dos equipamentos de 

acordo com a Norma Regulamentadora 12: estudo de caso em Campo Grande-

MS 
Rafael Moura, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Este artigo tem o objetivo de estudar os dados estatísticos sobre a Segurança do Trabalho e verificar 
se os equipamentos das padarias estão adequados à NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas 
e Equipamentos). A metodologia adotada é baseada em uma pesquisa de campo. Foi realizado um 
levantamento de dados sobre o número de acidentes de trabalho nas indústrias de panificação e 
visitas técnicas nas padarias com uma lista de verificação, tomando por base os dispositivos de 
segurança obrigatórios da NR12. Observa-se que as panificadoras de grande e pequeno porte, 
possuem diferenças e entende-se necessário que os gestores e donos percebam a importância dos 
critérios de segurança e adequação do ambiente de trabalho. 
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Psicopatologias no ambiente de trabalho 
Luciana Aparecida da Silva, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo, baseado numa revisão teórica, tem como objetivo abordar as psicopatologias do 

trabalho, as suas relações com a peste emocional e sobre o bem estar no ambiente organizacional. 
Pretende-se, a partir de uma visão Reichiana, indicar as questões coletivas que provocam as doenças 
no ambiente organizacional, suas conseqüências que envolvem todo o cotidiano das pessoas 
inseridas dentro destas organizações, bem como, algumas particularidades da própria enfer-midade. 
Esse trabalho também visa compreender melhor o porquê de tais fatores: personalidade, objetivos 
pessoais que se confrontam com a justificativa da organização, relacionamento interpessoal, 
pressões exercidas por seus superiores dentre outros mexem tanto com o psiquismo a ponto de 
deixar o indivíduo doente e, por conseguinte diminuir sua capacidade produtiva. 
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Brincar eu não quero! Posso me sujar. Discussões acerca da vaidade e 

consumismo infantil e suas implicações psicopedagógicas 
Camila Giangrossi Meleke, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O presente artigo, fruto de uma revisão bibliográfica, constitui-se de questões acerca da tríade 
vaidade - consumo ? infância, bem como suas implicações psicopedagógicas e o papel do 
psicopedagogo. O tema surge com o objetivo de dialogar sobre a vaidade/consumismo exacerbados 
que regem o pequeno mundo de nossas crianças, a fim de esclarecer a relevância do ato do brincar 
para o desenvolvimento psicomotor, além do: conhecer, aprender e experimentar. Atualmente, o 
culto a beleza e o ?ter? se dá desde a mais tenra idade, seja por apelo da mídia ou mesmo pelo 
incentivo dos pais, acelerando desta forma, as fases do desenvolvimento infantil, podendo ocasionar 
dificuldades nas aprendizagens cognitivas, motoras ou mesmo a falta de interesse pelas mesmas. 
Neste contexto conclui-se o quão importante se faz o acompanhamento psicopedagógico, 
concomitante a outros profissionais. O trabalho ramifica-se: Vaidade e seus conceitos; Consumismo, 

Desenvolvimento Humano e por fim questões sobre a Psicopedagogia. 
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Reflexões sobre responsabilidade social empresarial 
Maria Lindeci Ferreira, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
Este estudo de natureza teórica focaliza a Responsabilidade Social (RS) na sua totalidade, e tem 

como objetivo principal compreender a evolução da mesma no decorrer do tempo. Buscou-se 
analisar o Terceiro Setor, suas diretrizes perante a sociedade e como o mesmo coopera para a 
redução da desigualdade social. Constatou-se ainda que muitos setores divergem no que diz respeito 
ao conceito de Filantropia, confundindo-a até mesmo com ?caridade?, porém concluiu-se que 
Filantropia é algo maior, é o todo em busca do bem comum. Percebeu-se que para arraigar o 
conceito de RS é necessário ter Ética Empresarial, pois sem tal filosofia não se chega a lugar 
nenhum. Compreendeu-se por fim que RS compreende um conjunto de ações que visam o público 
interno e externo, e que tal público busca sinceridade perante o empresariado, e essa tal sinceridade 
pode ser mensurada através de informações confiáveis que deverão ser divulgadas através do 
Balanço Social. 
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Acidentes de trabalho com materiais perfuro cortantes entre trabalhadores de 

enfermagem 
Claudia Vieira da Silva, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
Este estudo teve por objetivo, verificar e analisar os acidentes de trabalho e a exposição ocupacional 
do enfermeiro a materiais perfurocortantes e fluidos biológicos, a importância da conscientização, 
do comportamento seguro, da prevenção, do treinamento e do cumprimento das leis e normas de 
segurança que visam à proteção do trabalhador. Os profissionais da área da saúde que atuam na 
área hospitalar estão expostos a inúmeros riscos químicos, físicos, biológicos e psicossociais que 
podem afasta-los de seu ambiente de trabalho. A complexidade das tarefas, a exposição ao 
sofrimento, às condições inadequadas e o excesso de trabalho contribuíram para a ocorrência desses 
acidentes. As doenças profissionais e os acidentes de trabalho constituem um importante problema 
de saúde publica no mundo, a OIT estima que o custo total destes acidentes e doenças equivale a 
4% do PIB global destinado a investimento de países. 
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A importância da auditoria contábil nas empresas 
Eliana Aparecida Rodrigues da Rocha, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
Com a auditoria podemos analisar detalhadamente uma determinada operação, com o objetivo de 

avaliar sua validade, isto é, se os documentos analisados revelam a real situação de um determinado 
processo ou entidade avaliado. Contudo, para a realização da Auditoria, é necessário que o 
profissional esteja sempre atualizado sobre as normas brasileiras de contabilidade, as técnicas 
contábeis aplicadas a auditoria, a legislação trabalhista, com a finalidade de evitar nas empresas o 
passivo trabalhista e previdenciário que pode vir a ser vultoso. O objetivo do presente trabalho é 
demonstrar como se desenvolve o trabalho do auditor nas empresas que o contratam. 
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Ferramentas básicas de segurança do trabalho utilizadas em indústrias de 

cimento: aplicabilidade na rotina e resultados 
Yuri Alvarenga Rangel, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
A segurança do trabalho tem sido um tema amplamente discutido nas empresas de todo o mundo. 
Na indústria do cimento, atividade de grau de risco quatro, a busca por instrumentos e práticas que 
reduzam ou eliminem os acidentes é uma das prioridades. Modelos e sistemas de gestão de 
segurança do trabalho são desenvolvidos e aperfeiçoados permanentemente, mas algumas 
ferramentas e práticas simples têm se consolidado devido à facilidade de implantação e efetividade. 
O foco deste trabalho é justamente analisar esses instrumentos básicos de segurança, avaliando 
seus processos de implantação e resultados proporcionados. A pesquisa se desenvolveu através da 
observação das práticas em empresas do setor e consultas a literatura e publicações específicas da 
área. A tendência de redução dos acidentes nesse segmento pode ser constatada nas estatísticas 
disponíveis e a avaliação das práticas usuais nas usinas permitiu constatar a grande efetividade das 

ferramentas aqui analisadas quando aplicadas corretamente 
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Bullying no âmbito escolar e profissional 
Denise Stenico Bunho, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo teve como objetivo fazer uma reflexão, sobre a prática do bullying que atinge na sua 

maioria crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar e profissional. O bullying é uma violência 
que tem um efeito devastador, causando o desequilíbrio psicológico e dificultando cada vez mais o 
ensino aprendizagem e o bom desempenho profissional. Através de pesquisas feitas, foi identificados 
alguns dos problemas do dia a dia, e o que leva esses indivíduos a praticar esses atos, de uma 
forma tão cruel. As mudanças e propostas são importantes, uma vez que através de estudos feitos, 
identificarão as verdadeiras razões da pratica do bullying. Conclui-se que esse tipo de violência deve 
ser tratado com mais ênfase pela sociedade e seus governantes. 
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Ergonomia em uma fábrica de painéis pré-moldados 
Gislaine B. Hancio Ocampos, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
A ergonomia em uma fábrica de painéis pré-moldados envolve medidas para reduzir reclamações 

de lombalgias e o absenteísmo ocasionado por má postura, seja ela por desconhecimento ou por 
exigência das atividades desempenhadas pelos colaboradores, pois a ergonomia exerce um papel 
importante, resultando em aumento de produtividade e melhoria nas condições de trabalho. O 
campo de aplicação da ergonomia é amplo, pois a evolução técnica do trabalho é um fator decisivo 
no desenvolvimento desta ciência. A tecnologia dos equipamentos, no decorrer dos tempos, visa 
menores custos e obriga o homem a uma adaptação rápida a esta nova situação. E, ao se 
desenvolver novas máquinas ou equipamentos para o sistema produtivo, as novas condições de 
trabalho devem atender ao ser humano em todos os aspectos, e serem melhores que as condições 
anteriores. 
 
Palavras-chave 
 

Trabalho; Lombalgia; Segurança; Má postura. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Implantação do sistema de gestão da qualidade 
Maria Madalena Vieira Calasans, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
Esse artigo apresentará algumas técnicas utilizadas em busca da melhoria continua dos processos 

de uma empresa visando à satisfação dos clientes internos e externos, por meio da implantação do 
Sistema de Gestão da Qualidade. Serão utilizadas técnicas como o clico PDCA para que haja um 
melhor entendimento do processo como um todo. A capacitação continuada e os desafios constantes 
existentes contribuem significativamente para a formação e elevação do nível de maturidade de 
lideranças. A consolidação da liderança num modelo de gestão participativa, aliada aos processos 
de planejamento de capacitação dos membros da equipe e na excelência do atendimento ao cliente 
apoiada ao modelo organizacional bem estruturado serve de referência como destaque aos 
resultados obtidos 
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Exposição ocupacional do benzeno 
Rafael Portela N. de Alencar, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
O benzeno é um hidrocarboneto aromático presente no petróleo, no carvão, em condensados de 

gás natural e comprovadamente tóxico. É utilizado como matéria prima na obtenção de vários 
produtos como tintas, ceras e lubrificantes, entre outros e intermediários químicos. A exposição ao 
benzeno tem graves efeitos na saúde podendo lesar células sanguíneas e causar câncer. A prevenção 
da exposição ao benzeno tem sido preocupação em diversos países desde o final do século XIX. As 
ações realizadas no Brasil consolidaram um modelo de vigilância à saúde bem sucedida baseado 
principalmente em aspectos qualitativos e de participação com grande dinâmica social. O modelo 
de vigilância à saúde do trabalhador do Brasil é discutido à luz das ações relacionadas ao benzeno 
e da consolidação de seus elementos estratégicos e estruturantes. Apesar dos muitos limites do 
processo brasileiro, parece haver possibilidades significativas de uma evolução positiva. 
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A Importância da gestão de projetos para uma empresa de pré-moldados de 

concreto em Campo Grande-MS 
Davi Guimarães Soares, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
A grande variedade de técnicas e softwares utilizados para o gerenciamento de projetos é bem 
amplo. Contudo, a forma como as empresas se utilizam desses dispositivos pode ser considerado 
um fator determinante para o atendimento dos objetivos estabelecidos. Sob este aspecto, os 
softwares tornam-se uma poderosa ferramenta de planejamento, proporcionado melhorias nos 
níveis de desempenho e eficiência de processo. Diante disso, utilizar um sistema integrado que 
facilite o acesso à informação e subsidie a tomada de decisão passa a ser o grande desafio para as 
empresas. Com esta ótica, buscou-se elaborar e desenvolver uma ferramenta que facilite o 
gerenciamento e acompanhamento dos projetos, promovendo uma visão global dos processos e dos 
recursos necessários para à sua execução. Os resultados mostram que a utilização de um software 
integrado pode proporcionar melhorias no planejamento, acompanhamento e execução dos 

projetos, resultando em benefícios de produtividade, qualidade e atendimento aos prazos de entrega 
estabelecidos. 
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Marketing contábil: mudanças no segmento dos serviços contábeis 
Juliano Damas da Silva Cardoso, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
Esta monografia parte do principio de que as organizações contábeis ou as Empresas de Serviços 

Contábeis precisam se atentar de que o marketing voltado a esse segmento, não é mais uma artigo 
de luxo e sim estratégia de sobrevivência e competitividade no dias de hoje. O Objetivo é Descrever 
sobre o tema MARKETING CONTÁBIL e sobre as mudanças no segmento de serviços contábeis. A 
problemática sobre o tema, é como pode ser feito ou como está sendo feito hoje, inclusive utilizando 
a internet, de forma a não ferir o CÓDIGO DE ÉTICA CONTÁBIL. O procedimento, é metodologia de 
pesquisa bibliográfica com pesquisa empírica, utilizando abordagem Qualitativa. 
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Análise do gerenciamento de projetos no terceiro setor 
Adriano Pereira de Castro Pacheco, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
A utilização das técnicas de gerenciamento de projetos tem sido muito difundida nos últimos anos 

pelas empresas por contribuir satisfatoriamente com o processo organizacional. Nesse sentido, a 
organização sem fins lucrativos Project Management Institute (PMI®) publicou o Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK®), um manual contendo as melhores práticas testadas, 
recomendadas e incentivadas pelo Instituto no tocante ao gerenciamento da execução de projetos. 
O PMI ? Rio, uma das representações do Instituto PMI no Brasil, criou em 2003 o Grupo PMI-Rio no 
Terceiro Setor. O grupo se dedica a fornecer apoio na aplicação das técnicas de gerenciamento de 
projetos junto às organizações não governamentais, geralmente associadas à cultura, educação, 
meio ambiente, tecnologia e outros. Dessa forma, com base no trabalho realizado pelo Grupo PMI-
Rio Terceiro Setor, este artigo propõe a utilização das práticas de gerenciamento de projetos na 
OSCIP Instituto RessoArte como alternativa no processo de otimização da gestão de projetos da 
ONG. 
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A importância do planejamento financeiro pessoal 
Bruna Caroline de Menezes Freitas, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem por objetivo destacar a importância do planejamento financeiro pessoal e 

evidenciar como o mesmo pode auxiliar na formação das chamadas reservas financeiras futuras. 
Todo sucesso ou fracasso sempre é movido por uma ação, e essa por sua vez é baseada em um 
planejamento. O sucesso financeiro implica muitas vezes em restrições, estabelecer prioridades e 
adiar muitas vezes o dá prazer, todo esse sacrifício se faz necessário na busca de um objetivo futuro. 
A problemática a ser analisada refere-se à dificuldade que a população tem em gerir as finanças 
pessoais a partir de duas frentes, a diferença entre receitas e despesas e o elevado índice de 
consumismo e consequentemente a baixa tendência a poupar. A metodologia utilizada para a 
elaboração e a fundamentação desse artigo remete numa pesquisa bibliográfica em livros de 
Administração Financeira e artigos científicos na área de Planejamento Financeiro coletados na 
internet. 
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A importância da governança tributária para a gestão corporativa 
Janice Rossetti Gasparotto, Adriano Reci Prestes 

 
Resumo 
 
A forte exigência da modernização da estrutura administrativa das empresas brasileiras; permite 

através do alinhamento efetivo de processos e recursos organizacionais;que a organização, através 
da administração tributária, gerencie os negócios de forma transparente e ética. As empresas, de 
acordo com o seu negócio e segmento de mercado, adotam modelos de planejamento e governança 
tributária com base nas leis, profissionais, ideias e auditores. Tornando a gestão tributária, uma das 
melhores práticas de gestão corporativa. Entre as principais conclusões podes-se apontar que a 
governança corporativa alcança elevados níveis de eficiência, assertividade, fazendo com que as 
empresas lapidem fortes bases, resultantes de estruturação de novos processos que visam à 
minimização de procedimentos e funções, enxugando a máquina administrativa do negócio, 
capacitando profissionais, criando novas diretrizes, ouvindo colaboradores e consultores. 
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A aplicação do balanced scorecard na gestão de processos 
Franseliy Crepaldi Fodra, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O BSC é uma ferramenta muito conhecida e difundida nos meios acadêmicos, mas pouco utilizada 

integralmente, principalmente nas pequenas e micro empresas. A proposta deste artigo é apresentar 
e discutir os resultados de um estudo de caso, onde iniciou ? se um processo de implementação do 
BSC em uma pequena empresa do segmento metalmecânico, bem como o processo de mudanças e 
as técnicas envolvidas nos bastidores da implementação, o envolvimento da direção, a escolha da 
equipe multifuncional, entre outras, tendo como objetivo principal confrontar o atual sistema de 
mensuração dos processos que a empresa utiliza com as perspectivas do BSC. A abordagem 
metodológica utilizada foi estudar os indicadores de desempenho dos processos, os seus objetivos, 
o planejamento estratégico da empresa e embasado na teoria correlacioná-los com as perspectivas 
do BSC. Também foram destacados neste estudo de caso as dificuldades que as pequenas e micro 
empresas enfrentam neste tipo de implementação, bem como os fatores críticos na implantação da 
ferramenta. 
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Visualizando informações com Balance Scorecard (BSC) alinhado ao 

planejamento estratégico de tecnologia da informação utilizando software livre 
Aldo de Queiroz Júnior, Andressa Ertzogue Maciel Souza 

 
Resumo 
 
O acesso rápido as informações gerenciais é de suma importância para os gestores das organizações 
poderem tomar decisões estratégicas em tempo hábil para dar continuidade aos negócios. Evitar 
prejuízos, garantir lucros, manter-se no mercado, investir certo, etc. São fatores importantes em 
toda organização. Várias metodologias na área da Administração surgiram para auxiliar neste 
processo, este artigo aborda o uso do Balance Scorecard (BSC) e os Planejamentos Estratégicos da 
Tecnologia da Informação (PETI) tendo como exemplo um Estudo de caso no Poder Judiciário de 
Mato Grosso do Sul (TJMS) com informações gerenciais de apoio a tomadas de decisões estratégicas 
utilizando como metas indicadores e gráficos de desempenho do BSC alinhadas ao PETI através do 
software livre de Inteligência nos Negócios PENTAHO. 
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Aplicação de pesquisa de clima em empresa de aluguel de automóveis 
Cláudia Maria Pinheiro, Rosicler Rossi 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é esclarecer como a Pesquisa de Clima pode ser importante para as 

organizações, demonstrando se o clima organizacional pode ser medido, e apresentando modelos 
de Pesquisas de Clima que podem ser aplicados nas empresas. Além disso, é abordado como a 
análise dos resultados de uma Pesquisa de Clima pode ser utilizada para fortalecer pontos positivos 
ou melhorar pontos negativos. Nesta análise da Pesquisa de Clima e de sua importância, será 
especificada sua aplicação em uma empresa de aluguel de automóveis, verificando se o impacto nos 
resultados da organização é perceptível. 
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Análise das demonstrações financeiras como instrumento na tomada de 

decisões em uma pequena empresa 
Andreza Moura, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo da pesquisa foi analisar as práticas contábeis e adotá-las na empresa Turma do Brilho 
durante os períodos de 2008, 2009 e 2010. Com o fim de atender aos objetivos estabelecidos neste 
artigo buscou-se trabalhar a pesquisa documental e de campo. Na pesquisa documental recorreu-
se aos livros contábeis cedidos pelo escritório de contabilidade. A pesquisa de campo foi realizada 
através da coleta direta das informações na empresa, por meio do sistema ERP utilizado e dos 
relatórios gerenciais. O estudo almejou responder o questionamento: ?Qual a contribuição que a 
Análise de Balanço, mediante o uso de indicadores financeiros, econômicos e de estrutura de capital, 
pode proporcionar para a gestão da empresa??. Os resultados do trabalho demonstraram que 
algumas medidas emergenciais deverão ter tomadas, como por exemplo, a exploração de novos 
clientes ou vendas de novos produtos, para a obtenção de melhores resultados financeiros. 
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Síndrome de Down: inclusão no âmbito escolar 
Aloisio Matias Felix, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta uma análise da inclusão do síndrome de down no ambiente escolar. A inclusão 

deve ser entendida com um processo social e amplo, sendo necessário o envolvimento e à 
participação de toda sociedade. Através de uma pesquisa bibliográfica, observamos que uma das 
principais preocupações dos pais que têm filho com Síndrome de Down é referente à inclusão e 
exclusão. Verificamos que quanto mais precoce a criança com SD for inserida na escola, melhor será 
seu aproveitamento. Em relação à escola observamos a falta de professores e demais profissionais 
especializados para trabalhar com crianças com SD. O preconceito em relação ao Síndrome de Down 
ainda é preocupante, pois a sociedade não está preparada para conviver com as diferenças, sejam 
elas físicas, sociais, financeiras, raciais, etc. A síndrome de down causa dificuldade na: fala, 
habilidades psicomotoras, raciocínio, convivência social, coordenação motora fina e na 
aprendizagem, por isto se faz necessário que a escola seja composta de professores com 
especialização e que estes tenham apoio de uma equipe multidisciplinar composta por pedagogos, 
psicólogos, enfermeiro, etc. 
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A influência da lei 12.101 no terceiro setor 
Maria Cristina dos Santos Gil, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O intuito é demonstrar as dificuldades que as organizações do terceiro setor tende a enfrentar, de 

manter-se ativa pela falta de recebimento de verba, a maioria depende de doação ou verbas 
fornecida pelo município, estado e federal. Para obter os recebimentos existe uma porção de 
exigências com relação a documentações estabelecidas pelos órgãos competentes, além de não 
poder ter inadimplência, outra exigência são as certificações como a do Conselho de Assistência 
Social do município, a organização deve ter registro neste conselho; CEBAS, certificado de 
filantropia, que garante a imunidade e isenção de encargos. E com a Lei 12.101, a exigência passou 
a ser maior, pois as organizações tiveram outras preocupações, como exemplo identificar-se qual a 
sua área de atuação (saúde, educação ou assistência), através desta informação adequar seu 
estatuto social especificando a mesma, podendo ser saúde, educação ou assistência social, caso a 
organização tenha atendimento em todas as áreas citadas, é reconhecida como entidade mista. 
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Intervenção psicopedagógica: crianças com TDAH 
Celí dos Santos de Jesus da Silva, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
O artigo objetiva refletir sobre a Intervenção Psicopedagógica em crianças com Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) que apresentam problemas de aprendizagem e sua con-
tribuição na correção de defasagens educacionais e minimizar os impactos negativos do TDAH na 
vida do aprendente. Relata o processo histórico de descoberta e definição do Transtorno. Des-creve 
de maneira sucinta as causas, os sintomas, os diagnósticos e o tratamento do TDAH. Apresenta 
algumas sugestões de procedimentos a serem adotados em sala de aula visando contribuir para um 
bom processo de aprendizagem. O resultado apresentado baseia-se fundamentalmente em pesquisa 
bibliográfica a partir de autores que são referência no estudo do tema proposto. 
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Reorganização societária 
Marcia Cristina Barea, Aloisio Letti Grazziottin 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo demonstrar as formas de reorganização societária: fusão, cisão, 

incorporação e transformação. Primeiramente apresenta-se os conceitos e os objetivos da utilização 
da reorganização societária, logo após expõe os procedimentos legais necessários para a sua 
realização, bem como as obrigações necessárias que devem ser cumpridas e as vantagens que 
podem ser obtidas nos processos de reestruturação. As principais conclusões deste estudo foram 
que de forma lícita e bem planejada pode-se tirar proveito da reorganização societária em vários 
aspectos, desde a unificação de duas ou mais empresas, para se fortalecerem e enfrentarem a 
crescente concorrência existente no mercado atual. Também pode ser utilizada como ferramenta de 
planejamento tributário, com o objetivo de economia fiscal através da compensação de prejuízos 
fiscais, e em todos os demais casos que necessite uma reestruturação societária para a 
sobrevivência da empresa. 
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Gerindo vantagens empresariais a partir do planejamento tributário 
Cristiano Augusto dos S. Silva, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como foco principal o esclarecimento fundamentado do planejamento 

tributário e a preocupação constante dentro de uma empresa a fim de auferir vantagens 
competitivas diante de seus concorrentes através de estratégias voltadas a minimização dos 
impostos pagos e maximização de seus lucros dentro da legalidade.Esclarecendo o limite deste 
planejamento enquadrando como uma Elisão fiscal e assim evitando a evasão fiscal, no qual este 
artigo ira diferenciar as duas situa-ções.Atualmente a empresa que não se preocupa com este fator 
externo da organização de grande importância tem uma enorme dificuldade de se manter 
competitiva no mercado globalizado, que esta instalada em todos os setores comercias, no qual as 
empresas locais concorrem diretamente com empresas de outros paises, e com a carga tributaria 
elevada acarreta o aumento significativo do material ou serviço executado. Para ilustrar este tema 
foi abordado a analise de um regime especial que aufere grandes vantagens as empresas 
enquadradas mesmo. 
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Lançamento coberto por opções 
Jamur Pezzi, Aloisio Letti Grazziottin 

 
Resumo 
 
O presente trabalho consiste no estudo do lançamento coberto de opções como forma de remunerar 

uma carteira de investimentos de longo prazo em ações de boas empresas. Com base em pesquisa 
bibliográfica apresenta conceitos básicos sobre essa forma de investimentos em instrumentos 
derivativos, a terminologia e classificação própria do mercado de opções. Além das variáveis que 
compõem o preço das opções e o modelo de precificação mais utilizado no mundo inteiro, o modelo 
de Black & Scholes. Enfatiza a importância do real entendimento e do objetivo da utilização do 
modelo de precificação para utilização correta desta valiosa ferramenta, que é o derivativo, e 
também do gerenciamento de risco. Por fim comenta sobre a escolha da ação objeto para o 
lançamento coberto de opções, como funciona a denominação, a liquidação da operação e apresenta 
algumas situações práticas do lançamento coberto de opções. 
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Viabilidade de implantação e aplicação da análise das demonstrações 

financeiras para a indústria de pequeno e médio porte 
Cláudia Ap. Pereira do Nascimento, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa apresenta um estudo piloto para Viabilizar a Implantação e Aplicação da Análise das 
Demonstrações Financeiras para Indústrias de Pequeno e Médio Porte, que não tenham nenhum 
programa de análise implantado, visto que as empresas de grandes portes utilizam da análise para 
tomada de decisões buscando otimizar resultados e permanecer no mercado competitivo e 
globalizado. Através da análise as indústrias de pequeno e médio porte estariam buscando o 
aprimoramento na gestão administrativa financeira, mostrando a importância dos índices e 
percentuais de resultado, facilitando na tomada de decisões. A pesquisa foi realizada em uma 
Indústria de Pequeno Porte, especializada em tubos de papelão, que atua em todo território nacional. 
Há implantação e aplicação da análise, acarretará em decisões sólidas, por ter resultados reais dos 
índices da empresa, eliminando a perda de tempo, visando os melhores resultados para a empresa 

e sócios acionistas, obtendo o aprimoramento e crescimento no mercado. 
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O silêncio do abuso sexual e suas consequências 
Edi Silva Ferreira, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O abuso sexual ainda é tratado pela sociedade brasileira como um tabu, repleto de cuidados e 

segredos, no entanto, há que se abordar o assunto com clareza e determinação uma vez que o 
número de crianças violentadas no Brasil é significativo e crescente. As busca pelo conhecimento 
por parte de autores são traduzidas através de uma revisão bibliográfica evidenciando técnicas 
utilizadas e cuidados, que se transformam em ferramentas preciosas para que as intervenções sejam 
realmente efetivas. O fator pragmático do abuso sexual é sem dúvida alguma o silêncio. Conclui-se 
que as consequências deste ato criminoso são traumáticas, devassadoras, pois são paradoxais 
frente à doçura, o carinho e a inocência inerente a todas as crianças. 
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Planejamento tributário: estudo de caso empresa setor de metalurgia 
Gisele Mariane Magalhães Farias, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo desta pesquisa foi analisar o planejamento tributário, as formas de tributação e os tipos 

de tributos, mostrando a fundamental importância de um planejamento eficaz para que as empresas 
não usem meio ilícitos no recolhimento de tributos evitando assim prejuízos desnecessários. Além 
de uma revisão da literatura disponível, realizou-se um estudo de caso para analisar a redução da 
carga tributária a partir de um planejamento tributário. Com este estudo, podemos concluir que 
muitas empresas optam por sonegar ou mesmo fraudar a legislação por falta de conhecimento dessa 
importante ferramenta tributária, pois existem meios legais capazes de reduzir o ônus tributário 
podendo ser utilizados por qualquer empresa, independente da atuação no mercado. 
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Acurácia de controle para indicador de desempenho para preço de compra 
Alberto Pandolfo, Aloisio Letti Grazziottin 

 
Resumo 
 
A proposta de estudo apresentada pretende objetivar a acurácia da informação para a tomada de 

decisão, bem como aproximar o custo do produto final no momento da negociação de vendas 
mantendo uma certeza maior sobre a margem de contribuição de cada produto comercializado, 
desta forma é preciso identificar e melhorar o formato de medição do indicador verificando de que 
forma o custo de transporte interfere e de como deve ser inserido no preço final do material, visto 
que este impacta diretamente na formação de preço do produto e por consequência afeta a margem 
de contribuição do mesmo, portanto temos como objetivos específicos prover a melhor decisão de 
compras através do fortalecimento do indicador de desempenho para efetivamente comprovar a 
contribuição individual de cada profissional de aquisição. 
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Estudo de caso sobre o Sistema CTMS 
Douglas Ferraz Prudêncio, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
As empresas buscam diferenciação e redução de custos em suas operações logísticas, 

principalmente na operação transporte que costuma ser dispendiosa. Para auxiliar essa operação, 
esta pesquisa baseou-se no estudo de caso sobre a utilização de uma ferramenta, o CTMS 
(Collaborative Transportation Management Solution), um software para gestão de fretes que, do 
ponto de vista da empresa desenvolvedora, possibilita melhor análise e escolha do transportador 
além de realizar a operação de forma integrada devido à combinação de elementos de tecnologia 
da informação. 
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Discalculia: um olhar diferenciado para o fracasso escolar em matemática 
Érica Granziol, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Não há nenhuma novidade em dizer que muitos alunos têm problemas de aprendizagem. Muitos 

pais e profissionais da educação desconhecem que estes problemas podem ser Transtornos de 
Aprendizagem como a Dislexia, Transtorno de Aprendizagem da Leitura, e a Discalculia, Transtorno 
da Aprendizagem da Matemática. Esses problemas deixam de ser cuidados por ausência de 
informação e, muitas vezes, são tratados como preguiça do aluno. Este artigo visa auxiliar os 
profissionais que estão presentes em nossas escolas sobre o assunto, e de forma mais específica 
sobre a Discalculia. Além disso, discutirá qual é o papel da família e dos professores diante de um 
diagnóstico de Discalculia e quais as consequências que ela pode causar na vida de um aluno, 
concluindo desta forma que os Transtornos de Aprendizagem são dificuldades que podem ser 
melhoradas com auxílio de pais, professores e psicopedagogos, pois quando não cuidada podem 
levar ao fracasso escolar. 
 
Palavras-chave 

 
Discalculia; Fracasso escolar; Intervenção psicopedagógica. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Ajuste a valor presente de ativos e passivos e seus principais impactos na 

contabilidade 
Joceli Ferrazza, Aloisio Letti Grazziottin 

 
Resumo 
 
A nova legislação a partir da Lei 11.638/2007 prevê a forma de contabilização do ajuste a valor 
presente. Inicialmente, é abordado o conceito do valor presente e sua relevância para a prática 
contábil. Na sequência, são destacadas as regras para as Pequenas e Médias Empresas e se analisa 
o Pronunciamento Técnico CPC nº 12, tratando dos aspectos técnicos do ajuste a valor presente. 
Após a explanação, apresenta-se exemplos de contabilização do ajuste com os lançamentos 
contábeis. Para análise dos resultados, utilizouse uma empresa fictícia, considerada de médio porte, 
tributada pelo lucro presumido, onde verificou-se as mudanças ocorridas nas demonstrações 
financeiras, após os lançamentos contábeis do ajuste a valor presente. Por fim aponta-se os 
resultados obtidos, inclusive com a redução do lucro da empresa, demonstrando a situação 
patrimonial , considerando o efeito financeiro do período. 
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Liderança eclesiástica: igrejas cristãs 
Alan Wendel Carmona, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Hodiernamente, a sociedade vive em um mundo globalizado e moderno que, conseqüentemente, 

transforma o cotidiano, antes tranqüilo, em uma vida cheia de vicissitudes, acelerada e com 
inúmeras atribuições diárias. Desta forma, o ser humano, cada vez mais, busca o refrigério para 
suas dores emotivas, ansiedades e angústias, encontrando o acalanto no mundo religioso. Este 
trabalho concita a reflexão sobre qual o perfil ideal dos condutores deste mundo eclesiástico. 
Constata-se, portanto, a necessidade de uma pesquisa sobre a conduta dos líderes religiosos e suas 
atribui-ções nas comunidades de fé e de prática, sendo de suma impor-tância tal análise, haja vista 
o fato de que, atualmente, o Brasil é um pais atraído pelo místico e sobrenatural. A motivação desta 
análise prende-se ao fato do grande crescimento de comunidades religiosas que se multiplicam, 
subdividindo-se a cada dia. Por meio de pesquisas de campo, entrevistas e argumentos de autores 
a respeito do tema liderança, buscou-se neste ensaio a possibilidade de demonstrar aspectos 
positivos de um líder religioso. 
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A aplicação do conceito de célula de produção na fabricação de lâminas 

dinâmicas 
Ricardo Paschoaneli, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem o objetivo de mostrar como um processo produtivo pode ser melhorado e 
aperfeiçoado de forma contínua através do conceito de célula de produção e inovação em 
equipamento; no mundo globalizado, exige-se a atualização das pessoas e processos, para que 
possam acompanhar as evoluções do mercado, não podendo se estagnar; a Associated Spring é 
uma Indústria Metal Mecânica de transformação que atua em nível mundial com um portfólio de 
peças estampadas e molas de precisão. Com a competitivi-dade neste segmento, a Associated 
buscou a inovação em todos os seus setores, mas principalmente na área de fabricação de válvulas 
dinâ-micas, cuja sua competência é reconhecida mundialmente. Atualmente, o conceito de célula 
de produção é bastante difundido e aplicado por várias empresas em muitos países, nos mais 
diversos setores de produtos e serviços. Essas em-presas aplicam e buscam uma configuração 

avançada de célula de produção acreditando em melhores resultados no sistema produtivo. Dessa 
forma, mostra-se todo esse processo, desde sua elaboração até sua execução, para que se entenda 
como o sucesso de um processo enxuto e eficaz pode alavancar os resultados de uma organiza-ção. 
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O jogo no atendimento psicopedagógico 
Lucilaine Sampaio, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa consiste num estudo bibliográfico sobre o conceito do jogo no atendimento 

psicopedagógico. É de suma importância a compreensão deste trabalho para o suprimento das 
dificuldades de aprendizagem da criança. Este artigo apresenta a introdução do trabalho, trata do 
jogo no contexto institucional mostrando uma diferença entre os termos jogos, brinquedos e 
brincadeiras e, classificando os jogos de acordo com a faixa etária da criança, apresenta o jogo 
como instrumento do processo de desenvolvimento e aprendizagem nos aspectos biológicos, 
psicológicos, cognitivos e sociais do sujeito e mostra como é visto o jogo no atendimento 
psicopedagógico, abordando o lúdico e a alfabetização, trazendo uma análise de diversos jogos que 
podem ser trabalhados para auxiliar e contribuir no processo acadêmico e terapêutico. Conclui-se 
que o jogo é um instrumento facilitador do ensino aprendizagem no atendimento psicopedagógico. 
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Controles internos: um estudo de caso sobre os benefícios do registro 

tempestivo de notas fiscais 
Paulo José Colombini, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo da pesquisa foi estudar um caso prático de aplicação de controles internos, demonstrando 
os benefícios derivados de sua aplicação, principalmente sob a dimensão financeira. A pesquisa foi 
realizada sobre dados de uma empresa de grande porte, a partir de um problema relativo a 
intempestividade dos registros de notas fiscais e consequentes impactos financeiros para a empresa. 
A conceituação de controles internos traz o suporte necessário para desenvolvimento da pesquisa e 
como resultado, confirma-se a existência de benefícios diretos decorrentes da aplicação de controles 
internos, incluindo relevantes benefícios financeiros. 
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Recepção hospitalar: o primeiro capítulo da humanização na assistência 

hospitalar 
Elizabeth de Fátima Dias, Alexander Itria 

 
Resumo 
 
A abordagem deste trabalho se constrói a partir da reflexão de um tema recorrente e cada vez mais 
atual que é o da PNH - Política Nacional da Humanização com vistas para os profissionais da saúde, 
em especial os profissionais da Recepção Hospitalar. Ainda hoje, mesmo com tantos avanços 
tecnológicos, pouco se tem avançado nas questões humanas principalmente na área da saúde, a 
temática é relativamente importante quanto ao processo de gestão hospitalar, pois uma está 
diretamente ligada à outra. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que reuniu diversos artigos em 
volta do tema proposto com o objetivo principal de analisar as temáticas da Humanização focada no 
profissional da saúde. A Analogia entre a Humanização e os profissionais da saúde em especial da 
recepção hospitalar, reuniu textos de diversos estudiosos das Ciências Sociais os quais foram 
utilizados como parte essencial para a realização e efetivação deste trabalho 
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Vínculo entre professor e aluno 
Amanda Pereira da Silva, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Com o objetivo de investigar a relação vincular entre professor/aluno e pesquisar de que forma essa 

relação interfere na aprendizagem, foi levantado às hipóteses de que a empatia mútua faz com que 
o aluno se sinta num ambiente acolhedor e, portanto, facilitador da aprendizagem, e também que 
não é possível o aluno se desenvolver cognitivamente e/ou socialmente, sem estar emocionalmente 
motivado. Com esse enfoque no campo educacional, especificamente no trabalho do ensinante e o 
vínculo estabelecido com o aprendente, leva-se em consideração as primeiras relações vinculares 
do desenvolvimento da criança para melhor entender o que se entende e define por vínculo, segundo 
grandes autores e de que forma essas relações interferem no processo de aprendizagem 
investigando também quais os sintomas o ensinante apresenta quando esse vínculo afetivo não 
acontece entre professor-aluno. 
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Estudo de caso sobre a utilização da ferramenta balanced scorecard 
Claudinei Kalil Kandalaft, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo dessa pesquisa foi analisar o que é Balanced Scorecard (BSC), as estratégias e as 

dificuldades para implantação do BSC, seus resultados, a quem se destina o uso dessa importante 
ferramenta, quais são seus benefícios, como as empresas se organizam e como é o planejamento 
para a implantação. Devido a esta realidade, buscou-se fazer a pesquisa documental e de campo. 
Na pesquisa documental recorreu-se a informações publicadas em sites e livros do gênero. Na 
pesquisa de campo foi analisado o plano de negócios da Petrobrás de 2012 a 2016, como ela espera 
obter sucesso na tomada de decisões se utilizando do Balanced Scorecard, uma ferramenta que a 
empresa se utiliza desde 2001 com muito sucesso. O Resultado esperado dessa pesquisa é que as 
empresa utilizem essa importante ferramenta criada por Kaplan e Norton em 1992. A partir desta 
constatação, será identificado que o uso dessa ferramenta é fundamental para qualquer empresa 
pública ou privada de grande, médio e pequeno porte, que pode ser adotado por contadores e 
administradores. 
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Inclusão escolar: realidade entre teoria e prática 
Andrea Cristina Rossetti, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Partindo da ideia que a proposta de inclusão é a de superar as situações de exclusão, reconhecendo 

os direitos da diversidade e estimulando a participação desses indivíduos com necessidades 
especiais nas escolas regulares, o presente artigo tem como objetivo ilustrar a realidade entre a 
teoria e a prática sobre a inclusão escolar. E, neste sentido provocar e motivar os educadores e diri-
gentes das instituições de ensino buscar uma análise deste contexto e permitindo uma re-flexão 
sobre o tema, que nos dias de hoje é tão discutido. Sabendo-se da importância que a inclusão 
escolar tem, espera-se que este artigo possa contribuir com as mudanças que podemos realizar, 
buscando melhorias nas instituições escolares, adaptações adequadas para todos, sendo eles com 
necessidades especiais ou não. 
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Desafios dos gestores na avaliação de competências em empresa metalúrgica 

de Caxias do Sul 
Cássia dos Santos Mancuso, Adriano Reci Prestes 

 
Resumo 
 
A Gestão por Competências é uma ferramenta estratégica que auxilia a liderança na identificação e 
retenção de talentos dentro de uma empresa. Este artigo tem como principal objetivo criar 
indicadores quantitativos e qualitativos para os principais cargos da área de Logística de uma 
empresa, permitindo que os gestores analisem a contribuição individual de seus funcionários para 
o alcance dos resultados esperados. Para isso, foi analisado o sistema atual de avaliação, definidos 
indicadores individuais de desempenho e avaliados os impactos do novo sistema sobre os resultados. 
Foram aplicadas dez avaliações para os cargos de Almoxarife, Controlador de Materiais e Operador 
de Empilhadeira. A pesquisa possui caráter exploratório e experimental, devido à análise do sistema 
atual e os impactos do novo sistema de avaliação sobre os resultados. Esse método de avaliação 
gerou maior credibilidade, resultando em um aumento do empenho e da motivação da equipe 
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Contribuições da psicopedagogia: dificuldades na leitura e escrita 
Ana Carolina Pozzi, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo propôs a pesquisar e refletir sobre as contribuições da psicopedagogia na dificuldade de 

alfabetização em séries iniciais do Ensino Fundamental. Teve por objetivo analisar alguns 
conhecimentos teóricos do funcionamento cognitivo da criança na fase escolar e alguns fatores que 
possam influenciar no fracasso escolar, apresentando fundamentação teórica, relacionadas as 
contribuições que a psicopedagogia busca solucionar ao problema da aprendizagem e prevenir o 
fracasso escolar durante a alfabetização. Assim, utilizou-se a abordagem qualitativa, frente a uma 
revisão bibliográfica, refletindo os conceitos já existentes na literatura específica, bem como as 
reflexões pessoais do objeto em estudo. Também se considerou necessário, a análise do processo 
da aquisição da leitura e escrita e as contribuições da psicopedagogia nas situações referentes aos 
problemas de aprendizagem, tendo por base o pensamento de Piaget, Ferreiro e Pain. Como 
resultados obtidos, o papel da Psicopedagogia não pode ser esquecido, pois é de extrema 
importância a intervenção da psicopedagogia nas dificuldades de aprendizagem. 
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A utilização de índices econômico-financeiros como ferramenta de análise 
Mirela R. V. M. Rêgo, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo foi a de analisar as demonstrações contábeis de duas instituições do setor 

educacional no Brasil. A análise foi realizada através da aplicação de alguns índices econômicos ? 
financeiros, que medem a liquidez, rentabilidade e o endividamento, nos anos de 2009, 2010 e 
2011, das instituições de ensino Anhanguera Educacional e Estácio de Sá. Os dados analisados 
foram obtidos no site da CVM ? Comissão de Valores Mobiliários e no site da BOVESPA ? Bolsa de 
Valores de São Paulo. Este artigo tem por finalidade, mostrar a importância dos indicadores 
financeiros para a análise e tomada de decisão, além de apresentar a saúde financeira da empresa. 
Como resultado da análise efetuada, pode-se verificar que a Anhanguera obteve melhores 
resultados no ano de 2010, enquanto a Estácio de Sá, obteve variações em seus resultados em 
todos os anos. 
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O papel da família e a afetividade na aprendizagem 
Cinthia Mariana Dias Ralo, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A dimensão afetiva familiar ocupa lugar central, tanto do ponto de vista da construção da pessoa 

como do conhecimento construtivo do indivíduo. A carência familiar afetiva da criança na pré-escola, 
atualmente preocupa. Estratégias e estudos comparativos demons-tram a importância em pensar 
na educação como tempo e espaço, para proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa de-
senvolvendo uma educação integral. A educação necessita desen-volver-se através do diálogo, do 
lúdico, das experiências, das per-cepções e relações afetivas entre família, escola e sociedade. Nas 
escolas o conhecimento e metodologias, não devem ser as únicas prioridades como satisfações no 
currículo escolar. A motivação e a afetividade devem acompanhar a aprendizagem do aluno e a 
esco-la cabe respeitar sua individualidade, seu desejo, e capacidade. E simultaneamente a família 
tem papel principal nesse período bási-co da pré-escola porém especial e gerenciador dos traços da 
per-sonalidade da vida adulta. 
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Discalculia: aprendendo a vencer desafios: a importância do conhecimento sobre 

o assunto e o diagnóstico precoce 
Amanda Locatelli, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
A Aprendizagem é um fator fundamental para o desenvolvimento cognitivo e intelectual dos 
indivíduos, com isso surgem às preocupações com os alunos que não conseguem aprender. E essa 
dificuldade ligada à disciplina de matemática se torna ainda mais problemática, por se tratar de um 
conteúdo complexo e difícil, causando nos alunos grandes dificuldades. O desafio desta questão será 
analisar está dificuldade do aluno e fazer o diagnóstico, se a criança apenas apresenta um déficit ou 
um distúrbio de aprendizagem. A discalculia é um distúrbio psicológico e/ou neurológico que afeta 
a compreensão dos símbolos e operações matemáticas, além de que, pode estar ligada a outros 
distúrbios e causar outras limitações, podendo prejudicar o desenvolvimento da criança. O 
conhecimento sobre o assunto e o diagnóstico precoce fará com a criança seja encaminhada a uma 
equipe multidisciplinar e intervenções adequadas ajudarão em seu desenvolvimento e o tornará um 

cidadão capaz e produtivo. 
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Marketing digital e as novas mídias 
Tatiane Moura Schmidt, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
Este trabalho destina-se a investigar como a comunicação é um fator importante entre os seres 

humanos desde a pré-história até os dias atuais e como ela se adapta junto à evolução humana. 
Verificaremos que a informação, nos dias de hoje, tem um valor altamente significativo e que seu 
valor é percebido à medida que vai se tornando presente em todas as atividades que envolvem 
pessoas, processos, sistemas, recursos financeiros, tecnologias, entre outros. Será contada a origem 
do Marketing, sua evolução até chegarmos ao conceito de novo Marketing voltado para os valores, 
será visto também que o Marketing Digital, não é mais uma questão de escolha, é uma questão de 
sobrevivência para as empresas. Conheceremos as chamadas Novas Mídias que incluem anúncios 
na internet, Redes Sociais e os Blogs, além da aplicação da Realidade Aumentada no mercado 
publicitário utilizada de diversas maneira tais como demonstração de produtos, guias de localização 
entre outros. 
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A importância do psicopedagogo na área institucional: contribuições do 

psicopedagogo no contexto escolar 
Alexandre Côa, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo primeiramente faz o levantamento de vários teóricos que contextualizam a 
Psicopedagogia ao longo de sua história e as contribuições que fizeram parte do enredo 
psicopedagógico que evidenciaram as concepções nos dias atuais. No entanto, essas concepções 
que tanto foram importantes, hoje se torna essencial para subsidiar o trabalho do psicopedagogo. 
Este profissional pode atuar em diversas áreas como: no hospital, na empresa e na escola. O foco 
deste trabalho é a escola, mostrando aos leitores a importância do seu trabalho e da sua atuação 
frente aos problemas de aprendizagem ocorridos com crianças e até mesmo adultos. E os problemas 
de aprendizagem ocorrem de maneira sistemática e pontual que por sua vez, mostra como é 
essencial as orientações individualizadas com a família, com o sujeito, ao corpo docente e as oficinas 
que o psicopedagogo realiza. E diante de toda essa gama de explanações conclui-se a real 

importância do seu trabalho. 
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Psicopedagogia institucional: a música como recurso para aprendizagem 
Claudenice Aparecida Garcia, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A música sempre esteve presente em todas as civilizações e sociedades, ocupando importante papel 

no processo do desenvolvimento humano. Nos últimos séculos, entretanto, inúmeros pesquisadores 
e estudiosos, têm se esforçado para destacar a sua importância para o desenvolvimento cognitivo, 
bem como à promoção da aprendizagem. Desta forma, este artigo tem como objetivo apresentar a 
música como recurso psicopedagógico nas instituições escolares. Inicialmente, disserta sobre a 
relação entre música e aprendizagem e posteriormente, apresenta indicações práticas do uso da 
música nas escolas, visando contribuir com o trabalho do psicopedagogo institucional. 
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Contabilidade administrativa: função e papel a ser desempenhado pelo 

controller dentro da empresa 
Emerson Alexandre Rodrigues, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo da pesquisa foi compreender a função da controladoria dentro da empresa e do 
profissional que trabalha nesse setor, o controller. Com o fim de atender os objetivos estabelecidos 
na introdução buscou-se trabalhar com pesquisa documental e de campo. Na pesquisa documental 
recorreu-se às informações publicadas em livros. A pesquisa de campo foi realizada através de um 
questionário investigativo com um profissional ligado a área da controladoria. Os resultados da 
pesquisa foram, entre outros, dados que desmistifica o papel de controlador atribuído a função do 
controller. 
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Empresa familiar: como gerí-la: suas inter-relações, organização, crescimento, 

sobrevivência e sucessão 
Idemar Panisson, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
Este artigo analisa os fatores emocionais e administrativos em empresas familiares, abrindo 
discussão sobre o comportamento e características do processo decisório de empresas 
administradas por famílias, com o objetivo de interpretar a realidade organizacional e identificando 
os principais aspectos que afetam as condutas de gestão. O processo sucessório na empresa familiar 
é um assunto bastante complicado, não podendo ser tratado apenas sobre os aspectos puramente 
lógicos da administração, pois envolve pontos afetivos e emocionais relacionados com a própria 
estrutura familiar. Há pontos fundamentais que devem ser encarados para um processo sucessório 
que não venham a comprometer a sobrevivência de uma organização. 
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A importância da controladoria como instrumento de gestão nas micro e 

pequenas empresas 
Thais Farias Caires, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo demonstrar as micro e pequenas empresas a importância da 
aplicação da Controladoria como instrumento de gestão com o intuito de tornar a administração 
dessas organizações mais eficientes buscando vantagens competitivas no mercado. As micro e 
pequenas empresas são responsáveis pela geração do maior número de empregos no país e 
representam um dos mais importantes pilares de sustentação da economia brasileira. Essa falta de 
conhecimento das ferramentas da controladoria é um dos mais importantes fatores responsáveis 
pelo grande percentual de falência dessas empresas, buscando modificar esse quadro foram 
identificadas as ferramentas da controladoria que melhor se enquadram e que são mais simples de 
serem aplicadas nessas organizações empresariais como forma de auxiliar os micro e pequenos 
empreendedores na administração eficiente de suas empresas uma vez que mercado está cada dia 

mais competitivo e para destacar-se torna necessário a realização da administração da forma mais 
impecável possível. 
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Construindo o conhecimento através da afetividade 
Natalia Rizzi Baldinato, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo foi abordar as relações existentes entre o processo de aquisição do 

conhecimento, considerando o aspecto cognitivo, a afetividade, e a contribuição da motivação, 
ressaltando sempre a maneira que tais relações influenciam na aprendizagem. Tomou-se como autor 
de referência Jean Piaget, Henri Wallon e seus pressupostos teóricos, aprimorando tal pesquisa e 
contribuindo neste processo de conhecimento, abordando a influência da família, da sociedade e do 
meio acadêmico O presente artigo, apresenta as relações existentes entre o desenvolvimento 
cognitivo e a afetividade. Tais relações (cognição e afetividade) são de grande importância para um 
desenvolvimento bom e harmonioso do ser humano, levando em consideração também, a 
importância da motivação neste processo de conhecimento, tanto dentro quanto fora do ambiente 
escolar, afinal, a família é um fator de grande importância na vida da criança e essencial para o 
aprendizado. 
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Dificuldade de aprendizagem 
Ana Claudia Gomes Martins, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A aprendizagem é um processo de aquisição e integração de informações, ocorrendo em todas as 

etapas de vida, importante para a sobrevivência do indivíduo. Considerado como sendo um dos 
assuntos mais relevantes do contexto educacional, o processo de aprendizagem ocupa lugar de 
destaque no cenário nacional. Assim, viabilizar educação apenas não é suficiente. Fica o desafio de 
que esta educação seja de qualidade. Ressalta-se aqui que qualidade sobressai sobre quantidade. 
Esta qualidade, no entanto, não é trabalhada tendo a atenção que lhe é de direito. Portanto, calar 
diante da necessidade de priorizar a qualidade educacional é como que validar atos contrários ao 
desenvolvimento gradativo da educação. De tal maneira, pesquisar sobre o processo de 
alfabetização, focando as dificuldades de aprendizagem, passa a ser de extrema relevância no 
contexto educacional contemporâneo. 
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SGQ: análise das ferramentas para verificar ganho na produtividade e 

diminuição de perdas em uma metalúrgica de Matão-SP 
Alexandre Star Oglana, Eliana C. A. Saraiva 

 
Resumo 
 
Na busca de maior visibilidade perante o mercado e com objetivo de aumentar sua produtividade 
otimizando a produção, fornecer no mercado produtos de todas as naturezas com qualidade e tornar 
a empresa organizada, a implantação do sistema de gestão de qualidade (ISO 9001:2008) com o 
auxilio dos métodos e ferramentas da qualidade se torna um negocio atrativo. Este artigo tem como 
objetivo mostrar os métodos e as ferramentas utilizadas como Ciclo PDCA na busca pela melhoria 
continua, 5s (organização), folha de verificação, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito 
(Ishikawa) e os conceitos de padronização e perda, conhecimentos necessário para mostrar um 
comparativo com os resultados de perdas de produção no inicio desta implantação com os resultados 
obtidos depois de um ano de funcionamento. 
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Afetividade: processo de ensino e aprendizagem 
Daniele Regina da Cunha, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A afetividade é destacada na Educação como fator essencial para o processo de Ensino e 

Aprendizagem, atrelada e indissociável á área cognitiva. Portanto deve ser considerada pela escola, 
família e professores e inclusa nas estratégias de ensino nas práticas pedagógicas. As emoções 
devem ser salientadas assim como nas interações com os educadores e educandos favorecendo a 
construção do aprendizado e objetivando o desenvolvimento da criança em relação à personalidade. 
Contudo, salienta-se a responsabilidade do profissional da Educação em envolver em seu 
planejamento pedagógico a relevância de conhecer os sentimentos e história de vida de cada aluno, 
interagindo com a família, intencionando a utilização das emoções a favor de expandir competências, 
por meio de um vínculo positivo com a criança, construir o conhecimento. 
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Iniciação da indicação geográfica-ig e a busca pela denominação de origem-do 

na região de Pinto Bandeira 
Arlete Cristina de Cesaro, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
A região de Pinto bandeira, por ser uma região vitivinícola, busca a diferenciação do produto local 
perante outras regiões produtoras, valorizando o modo de trabalho e seu produto final, buscando 
assim o reconhecimento da região. Este trabalho apresenta como ocorre o processo de obtenção da 
certificação de uma Indicação Geográfica (IG), e também esclarecer quanto aos termos utilizados, 
servindo de base para outros produtores que pretendam obter esta mesma certificação. Desta 
forma, foram estudados os processos de obtenção, e quais as vantagens na conquista da certificação 
da Indicação de Procedência ? IP, e a busca pela Denominação de Origem (DO), na região de Pinto 
Bandeira. A Criação da DO tem como premissa para proteger os produtos originados em uma 
determinada região, bem como garantir a autenticidade da origem e um padrão mínimo de qualidade 
destes produtos. Estudos demonstram que IGs e IPs desenvolvem a valorização de habilidades locais 

e uma harmonização socioeconômica em zonas rurais. Foi identificado que na região de Pinto 
Bandeira a IP tem sido significativa para a expansão no mercado para os produtos da região. 
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Avaliação mediadora no processo de ensino e aprendizagem 
Deise Thais R. dos Santos Ferreira, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo descreve sobre os principais resultados encon-trados sobre a avaliação mediadora dentro 

do processo de ensino e aprendizagem. Os estudos foram feitos embasados nas teorias de Jussara 
Maria Lerch Hoffmann, com a avaliação mediadora que tem destaque especial neste artigo e junto 
das teorias construtivistas. E José Carlos Libâneo como os conceitos esclarecedores acerca do 
processo de ensino e aprendizagem. Dentro desse processo o professor é o mediador do 
conhecimento em se faz necessário observar e regis-trar individualmente e continuamente todo o 
processo de ensino e aprendizagem, para que possa identificar quais co-nhecimentos construídos, 
quais dificuldades apresentadas e quais estratégias precisam ser potencializadas para que haja uma 
aprendizagem efetiva e em alguns casos se introduza a intervenção psicopedagogica para a 
prevenção e superação das dificuldades de aprendizagem dos alunos. 
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Vantagens e desvantagens da terceirização da mão-de-obra de conservação e 

limpeza em uma multinacional localizada em Americana-SP 
Cristiane Peressin Junque, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
Este estudo tem por objetivo, avaliar através de levantamentos realizados dentro da empresa em 
questão as vantagens e desvantagens de se manter um contrato de terceirização de mão-de-obra 
de limpeza e conservação. Para esta avaliação, foram estudados métodos de custeio, reunião 
juntamente com o Departamento de projetos da empresa, mensuração dos custos diretos e indiretos 
agregados a terceirização além de referencias teóricos que contribuiram para alcançar o objetivo 
geral dessa pesquisa. Os resultados encontrados durante essa pesquisa foram que diante do atual 
contrato firmado entre a contratada e a contratante não está sendo benéfico para a organização, 
tendo em vista o alto custo de contrato assumido em relação aos benefícios esperados, como: 
Qualidade nos serviços, redução de custos com mão-de-obra, dentre outros. 
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O retrato da inclusão do surdo: desafios e conquistas 
Márcia Zuleika Pereira da Silva, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este estudo se propôs a retratar os avanços obtidos na caminhada em direção da Inclusão Social 

dos Deficientes e, em especial dos surdos. Apresenta o conceito de Inclusão Social e o Retrato do 
no Brasil, demonstrando estatisticamente as conquistas e os desafios que se apresentam para os 
deficientes auditivos em seus cotidianos e as dificuldades existentes de vivenciarem plenamente 
seus direitos à saúde, educação, trabalho, acessibilidade, esporte, lazer, autonomia e suas 
dificuldades econômicas. É evidente o avanço da legislação no Brasil e no mundo, mas pretende-se 
mostrar as dificuldade de implantação e implementação dos direitos adquiridos, ou seja, a 
transformação da realidade para que ela não se torne uma letra morta. A necessidade de capacitar 
os profissionais e sensibilizar a sociedade, os empresários e o Poder Público para criação de uma 
Política Pública verdadeiramente inclusiva onde, se respeite as diferenças sem discriminação. 
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Discalculia: olhar psicopedagógico 
Elisangela Aparecida Ferreira dos Santos, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de 
Oliveira 

 
Resumo 
 

Ouve-se muito falar em transtornos de aprendizagem, mas pouco se sabe sobre o assunto. Termos 
como dixlexia, discalculia, TDH entre outros, e citado em sala reuniões de professores, conversa 
entre pai, mas é necessário que se tenha cautela ao ?descrever? uma criança sem que se tenha 
feito um diagnostico preciso, com professionais qualificados. Assim, essa pesquisa terá o objetivo 
de mostrar diferentes transtornos de aprendizagem, como esses transtornos podem ser trabalhados 
de forma adequada por um psicopedagogo, e aprofundar a pesquisa na discalculia, um transtorno 
pouco conhecido, mas de estrema importância, é necessário que seja diagnosticado rápido e que 
seja feita uma intervenção rápida para assim chegar a um pleno desenvolvimento intelectual. 
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A Educação a Distância: comparativo histórico da política e educação nacional 

frente as práticas mundiais 
Débora Cristina Siqueira Aceti, Anderson Venâncio 

 
Resumo 
 
O trabalho abrange o cenário histórico da Educação a Distância no Brasil e no Mundo, fazendo um 
contraponto da legislação nacional, através do resgate dos textos constitucionais, da preocupação 
social e das políticas educacionais implantadas frente aos avanços e conquistas internacional. O 
trabalho resgata as discussões políticas que constituíam o pensamento da época e que estavam 
expressas nos textos legais, possibilitando traçar uma linha temporal histórica do país e da EAD, 
com o objetivo de apresentar o avanço da educação desta modalidade no país, e os reflexos das 
inovações internacionais nas ações locais. 
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Psicopedagogo e a inclusão 
Elizete Santana B. Zeferino, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo ressaltar a importância do psicopedagogo na educação inclusiva. A 

atuação dele hoje na escola só tem a contribuir. Ele é um profissional que está apto a averiguar e 
diagnosticar um problema de aprendizagem. Ele auxiliaria os professores junto as atividades focando 
as especificidades, com o objetivo de haver avanços na aprendizagem do educando, e amenizar o 
fracasso escolar e o descaso com estes, uma vez que não há profissionais preparados para lidar 
com a inclusão. Ele trabalha de forma preventiva, e com a família ele trabalharia orientando-a a 
procurar recursos que se fizerem necessários, como encaminhar o educando a outros profissionais, 
pois ele trabalha em conjunto com estes. Sempre visando o sucesso do aluno e o seu 
desenvolvimento. Desta forma o psicopedagogo encurtaria o longo caminho da educação para todos, 
a lei seria cumprida e a inclusão seria vista com dever ser: com seriedade. 
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Introdução do sistema de prototipagem rápida no fluxo de desenvolvimento de 

novos produtos 
Ivo Jardel Carniato, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
O mercado automotivo necessita cada vez mais de novos lançamentos, buscando também inovação 
e surpreender o consumidor. Estando o gerenciamento de novos projetos como fator primordial para 
tal. O objetivo deste trabalho foi apresentar uma proposta para minimizar os problemas encontrados 
durante a fase de desenvolvimento de novos produtos na empresa de inovação Keko Acessórios 
S.A. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva qualitativa. Entre os principais resultados pode-
se destacar o aumento da qualidade dos novos produtos desenvolvidos, redução de custos no 
desenvolvimento de novos produtos e otimização dos resultados para desenvolvimento de protótipos 
de novos produtos. 
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A psicomotricidade na equoterapia 
Camila Maria Penteado, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
Esse estudo aborda a importância de se trabalhar a Psicomotricidade na Equoterapia, tendo como 

objetivo conceituar psicomotricidade e a sua importância no desenvolvimento infantil, na 
coordenação motora global e fina, na lateralidade, na discriminação visual e auditiva, ressaltando 
também a equoterapia e as contribuições que essa terapia proporciona para o paciente nas áreas 
cognitivas, perceptivas, sensoriais, motoras, afetivas e sociais. O resultado obtido neste estudo 
demonstra que a prática da psicomotricidade na Equoterapia contribui de maneira significativa na 
formação do desenvolvimento corporal, por ser uma atividade lúdica e prazerosa para o praticante, 
desenvolvendo assim suas potencialidades, sempre respeitando seus limites, visando uma maior 
integração do praticante na sociedade. 
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Ensino Fundamental em período integral: perspectiva de propostos curriculares 
Fabiana Alves de Souza, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A escolha pelo tema partiu de uma experiência na rede municipal de Ensino Fundamental do ABC, 

onde foi ampliada a carga horária de escolas na perspectiva de garantir oportunidades de diferentes 
aprendizados. Visto que tais mudanças no currículo precisam ser repensadas na educa-ção, tornou-
se inevitável a busca por propostas de qualidade do atendimento das escolas de Período Integral. O 
artigo busca reconhecer e apresentar modelos de currículos criados para esses fins. A pesquisa de 
fato apontou que em São Paulo tanto na administração estadual como municipal os projetos e 
propostas são bem elaboradas, e que se bem trabalhados na prática podem dar bons resultados. 
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A importância do planejamento financeiro para pequenas e médias empresas 
Jacqueline Silva de Aguiar., Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Este artigo tem o objetivo de ressaltar a importância do planejamento financeiro para a vida das 

empresas, frente a um cenário econômico abalado por crises que levam a economia a sofrer uma 
série de variações. Para isso foi realizada uma pesquisa entre os principais autores de controladoria 
e administração financeira, tendo como foco as etapas do planejamento financeiro. Este processo é 
fundamental para a estratégia operacional e administração, possibilitando crescimento e 
sustentação financeira das atividades. Demonstra a importância do contador neste processo, suas 
funções e a evolução da contabilidade meramente fiscal para a controladoria. O surgimento da 
controladoria a partir da revolução industrial e seu impacto nos dias atuais, bem como os modelos 
de gestão empregados também ganharam espaço nesta pesquisa, a fim de alertar os empresários 
para a importância destes profissionais. Enfim aqui serão encontradas diversas informações que 
visão garantir a continuidade das empresas. 
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A importância da gestão de custos para as pequenas e médias empresas 
Murilo Welmer Paviotti, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é estudar, demonstrar, conscientizar e incentivar o leitor da importância da 

Gestão de Custos para uma organização de pequeno e médio porte, pois, é visível a falta de 
conhecimento técnico e específico do gestor brasileiro, que não possui um preparo necessário para 
administrar seu negócio e devido a essa falta leva a organização ao insucesso. A abordagem quanto 
ao o que é custo, seus métodos de custeio foram feitos de forma simples e objetiva para que o leitor 
não tenha dificuldades em interpretá-las. No decorrer do artigo será demonstrado um caso de uma 
organização que não possui uma gestão de qualidade e em seguida quais medidas deverão ser 
tomadas para resolver o seu problema. 
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Implantação de sistema de gestão ERP 
Rafael Diego Moura, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
O tema abordado nesta pesquisa será a implantação de um Sistema de Gestão ERP (Enterprise 

Resource Planning). Será definido o que é um sistema ERP e sua estrutura.Também serão discutidos 
os fatores críticos e impactos na implantação, resistências à mudança, condição natural, como 
consequência frente a uma inovação junto quando da proposição ou implantação de um projeto de 
troca de sistema. Nesta pesquisa foram necessários livros e sites relacionados, muito importante 
também, as experiências próprias e o conhecimento em sistemas e em implantação de sistemas. 
Este trabalho tem como objetivo principal auxiliar empresas que encontram-se em um projeto desta 
natureza, pois a troca de um sistema tange diversos aspectos que não estão descritos e nem listados 
em um escopo de implementação de Projeto. Como principal resultado, pós-implantação,foi 
verificada a redução de tempos e custos para realização dos processos. Destaca-se que nenhuma 
implantação é igual à outra, pois há diversos cenários, com diferentes situações e pessoas 
envolvidas nos projetos, sendo assim esta pesquisa pode ser definida como um ?norte? para uma 
implantação de sistema bem sucedida. 
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São professores que não têm futuro ou são eles o futuro? Ser ou não ser mestre 
Giovana Calegari, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este trabalho preocupa-se em desenvolver uma leitura reflexiva, através de uma revisão 

bibliográfica, para um entendimento mais amplo referente às crises na Educação que afetam o 
profissional docente. Nas últimas décadas, a profissão do professor vem pas-sando por diversas 
crises que não estão permitindo aos grandes mestres caminharem e desenvolverem seu trabalho. 
A sociedade atual não esta conseguindo progredir e andar junto, pois o que mais afeta os nossos 
professores é a falta de união entre: escola, professor, alunos e pais. Numa gestão democrática da 
educação é proposta a participação social: no planejamento e elaborações de políticas educacionais; 
na tomada de decisões; na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; nos períodos de 
avaliação da escola e de política educacional. Analisaremos o cenário educacional atual para 
encontrar possíveis formas de refletirmos acerca da grande importância deste profissional: O 
Professor. 
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A importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem 
Mariana Cristine Gobbo Domingos, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo teve como objetivo identificar quais as habilidades o jogo desenvolve e estimula na 

criança a qual se encontra em processo de aprendizagem. Neste sentido este trabalho refere-se a 
um estudo teórico no qual é apresentado as concepções de alguns autores que abordam o lúdico na 
prática pedagógica e como facilitador no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Partindo do 
principio que as crianças chegam com uma bagagem de experiências adquiridas através de sua 
vivência familiar e da inserção na educação infantil fica evidente como é necessário à presença de 
jogos, brincadeiras, músicas e outras atividades lúdicas no ingresso para o 1º ano. Assim sendo a 
partir das reflexões propostas nesta pesquisa conclui-se que é de fundamental importância os jogos 
lúdicos na sala de aula para que os educandos expressem e internalizem suas aprendizagens de 
forma lúdica e prazerosa, desta forma o professor precisa ter conhecimento deste recurso para que 
possa adaptar novas metodologias e estratégias em sua prática pedagógica propiciando espaços 
criativo, reflexivo e dinâmico no qual os alunos tenham a liberdade de expressar seus conhecimentos 
e dúvidas. A partir da pesquisa bibliográfica o estudo permitiu enfocar um breve histórico do conceito 

do lúdico, sua função como estratégia pedagógica e a sua relação com professor em sala de aula. 
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Construção da identidade e autonomia 
Janete Solanas, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Trabalho desenvolvido para mostrar como as crianças de 0 a 5 anos sur-preendem com seu 

desenvolvimento e suas conquistas na interação com outras crianças e com adultos. Estas relações 
interpessoais e as boas inter-venções dos adultos auxiliam muito na construção da identidade e 
autonomia das crianças. O educador como um mediador, em um ambiente rico em respeito e afeto, 
faz a criança adquirir auto-estima, tornando-a confiante e mais apta nas ações do dia a dia e na 
resolução de conflitos. O adulto que trabalha com a criança deve conhecer o seu desenvolvimento 
cognitivo e afetivo e saber valorizar as conquistas das crianças. Esta pesquisa irá relacionar autores 
que explicitam o desenvolvimento das crianças visando ampliar os conhecimentos sobre a 
construção da identidade e autonomia. 
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Contratos: ordenamento jurídico 
Jaqueline da Silva Santos, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho discorre sobre contratos e sua consequência no ordenamento jurídico, 

demonstrando o que diz as doutrinas à respeito do assunto. Visto que é inquestionável a importância 
dos contratos nas relações civis que visam à produção de efeitos jurídicos de conteúdo patrimonial. 
Proporcionando, com isso, o desenvolvimento do país, uma vez que contribui para o crescimento 
econômico e social. Devido a esta importância, a utilização do contrato é intensa, surgindo conflitos 
dos quais muitos são levados apreciação do Poder Judiciário, que em suas decisões, é notória a 
analise, quando o caso requer, a luz do princípio da boa-fé, momento no qual ocorrerá o confronto 
do caso concreto com a boa-fé. Assim, o objetivo do presente estudo é demonstrar a importância 
dos contratos para o ordenamento jurídico pátrio atual, destacando-se a função da boa-fé dentro 
deste instituto. 
 
Palavras-chave 
 

Contratos; Ordenamento Jurídico; Gestão de Pessoas. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Auditoria de processos: estudo de caso de uma empresa do setor industrial 
Edmar Barbosa Ferreira, Pedro Claudio da Silva 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é realizar Auditoria de Processos e aplicar outras ferramentas da qualidade 

a fim de aperfeiçoar todos os processos industriais da autopeça BRJP de Santa Bárbara D?oeste, 
estado de São Paulo, que participa de uma grande cadeia, envolvendo seus inúmeros fornecedores 
e clientes. Seus clientes são montadoras de automóveis e com exigências constantes, não há tempo 
para recuperar perdas por deméritos, caso seu atendimento não seja eficaz. As verificações de 
oportunidades de melhorias serão desde a chamada dos componentes aos fornecedores até o 
atendimento pós?venda, ou seja, passando por todos os processos de recebimento, movimentação, 
produção e entrega. Apesar de se tratar de uma grande multinacional, as falhas nos processos 
acontecem e causam verdadeiros transtornos aos colaboradores durante as execuções de cada 
atividade. A eliminação destes problemas é o grande foco do nosso trabalho. 
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Estratégia de melhorias no processo logístico 
Juciane Fernandes da Silveira, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
A síntese desde artigo contempla a análise do processo logístico voltado a identificar melhorias do 

serviço MEP Agrupado, que representa uma Mercadoria Econômica e Prática, direcionada aos mais 
variados clientes, à fim de que gere um processo assertivo na busca constante pela satisfação e 
fidelização dos mesmos. Para tanto, fez-se necessária uma padronização dos processos 
abrangentes, revistando melhorias, constatando falhas e desenvolvendo treinamento eficiente e 
eficaz dos profissionais que atuam diretamente com as atividades pertinentes à área. Neste artigo, 
abordaremos o planejamento estratégico do processo logístico com a finalidade de redução de custos 
e satisfação dos clientes, onde atrelando os procedimentos com qualidade e trabalhando em 
conjunto, possa garantir êxito nos resultados. Apontaremos uma análise realizada no departamento 
logístico da empresa sede Camp Express, localizada em Campinas/SP. E para o progresso deste 
estudo, foi realizada uma mensuração, análise, enfoque prático de todo trabalho/manuseio ocorrido 
no departamento em questão. Camp Express é uma organização especialista em entregas expressas 
de pequenos volumes e encomendas e trabalhando com sinergia, adequando a interligação da 

qualidade em serviços, bem como os processos que integram a própria logística, é possível contar 
com a tecnologia, qualidade e competência em entregas. 
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A leitura e suas contribuições para a aprendizagem das crianças 
Juliana Rosa do Nascimento Sousa, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este estudo relata sobre a importância da literatura infantil para o desenvolvimento e aprendizagem 

das crianças visto que ela é rica e possibilita a vivência de muitas situações além de oportunizar o 
contato com a palavra escrita, leitura e letramento de forma lúdica e prazerosa. O presente artigo 
tem como objetivo explicar as con-tribuições da literatura infantil para a aprendizagem tendo em 
vista as fases de desenvolvimento da criança e os textos adequados a cada uma delas. Aborda 
também a necessidade do trabalho com ela no âmbito escolar como ferramenta pedagógica estimu-
lando a leitura, a imaginação, a criticidade, o pensar e o prazer pela leitura, aliando o lúdico à 
aprendizagem significativa. 
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A importância do plano de carreira e requisitos legais na geração de um 

profissional qualificado e produtivo na segurança privada 
Osvaldo Roberto Missio Junior, Mariangela Maglioni 

 
Resumo 
 
O setor de segurança privada possui um grande descaso como sendo um reflexo de uma carreira 
pouco valorizada, quer seja pelos próprios profissionais quer seja pelos órgãos competentes tendo 
em vista as produções técnicas do setor ou ainda as melhorias esperadas dos profissionais. Por 
outro lado, o profissional que possui uma carreira consolidada oferece uma maior qualidade do 
trabalho desenvolvido comparando a estrutura da carreira apresentada e pelas especializações 
pertinentes da área profissional. Os profissionais que buscam qualificação esperam que o resultado 
desse investimento seja tangível em sua empresa. Esta cadeia cíclica se autossustenta quando o 
profissional consegue visualizar o retorno de seus investimentos. Nos demais departamentos 
profissionais, há uma visualização mais tangível do profissional especializado do que na segurança 
privada, refletindo assim um profissional desqualificado, despreparado e pouco produtivo para a 

empresa. 
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Pedagogia empresarial: treinamento e desenvolvimento 
Kelly Kammerer de Oliveira, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
A pretensão desta pesquisa é demonstrar de forma empírica a atuação do pedagogo no treinamento 

e desenvolvimento de pessoal da empresa. A prática cotidiana do pedagogo estabelece princípios 
que norteiam seu papel de mediador para que se configure a aprendizagem significativa, na vida 
educacional do educando, bem como está em sua atribuição profissional gerenciar a escola 
institucionalizada. Na nova era do conhecimento, houve mudanças profundas nas empresas e diante 
deste novo cenário ocorreu o comprometimento com novas estratégias organizacional para se 
adequarem à nova realidade global. Portanto o pedagogo passou a desempenhar um papel 
importante na empresa e no processo do treinamento e desenvolvimento de pessoal. A educação 
vai além dos bancos das escolas, e tende a se configurar no mercado competitivo. A Pedagogia 
Empresarial passa a ter novo nicho do mercado, ou seja, pode atuar no ambiente organizacional, 
desenvolvendo palestras, capacitação profissional, dinâmicas e teorias educacionais e empresariais. 
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Gestão de projetos, como apoio para a composição de custos em restaurantes e 

similares 
Daniel Vicente Bonho, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
O referido artigo procura demonstrar através de um estudo de caso embasado em referencial teórico 
a importância do gerenciamento de custos para a formação do preço de venda, utilizando-se de 
ferramentas de gerenciamento de projetos como apoio para a construção de uma metodologia de 
custeio adequada a empresas que comercializam alimentos. A pesquisa demonstra simultaneamente 
a fragilidade do sistema de custeio bem como a facilidade de sua implementação. Leva-se em conta 
que a metodologia permite ao empreendedor aumentar a vida econômica do empreendimento, 
reduzindo de forma significativa a mortalidade empresarial do segmento a qual é elevadíssima. O 
sistema de custeio aplicado a ferramentas de gerenciamento de projetos apresenta mobilidade, 
permitindo a qualquer tipo de negócio, desde o mais simples ao mais sofisticado, a implantação de 
um sistema de custeio, oportunizando aos gestores informações gerenciais de qualidade. 
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Educação especial e inclusão: desafios e contribuições 
Liliane de Jesus Gonçalves, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O tema do presente trabalho é Educação Especial e Inclusão: Desafios e Contribuições. O objetivo 

geral é estudar a importância da inclusão na Educação Especial, e o objetivo específico É elaborar 
um breve histórico sobre a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs), 
avaliar os desafios,as limitações e as possibilidades do processo de inclusão e analisar a dife-rença 
entre o discurso e a prática nas escolas. A metodologia utilizada é a revisão de literatura. Conclui-
se que é importante questionar como educar para a aprendizagem comum, porém sem 
desconsiderar as especificidades pedagógicas dos alunos com NEEs. 
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A influência das relações familiares no processo de aprendizagem da criança 
Daniele de Paula Souza, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O estudo faz emergir o questionamento acerca de quais motivos levam a criança a não aprender ou 

não se adaptar no ambiente escolar. O estudo foi dividido em questões que abordam as possíveis 
causas das dificuldades de aprendizagem e o resultado obtido através de levantamentos 
bibliográficos demonstra que a família, geralmente, contribui para a determinação desses 
problemas. Conflitos existentes no núcleo familiar, falta de afeto e vínculo, tensões etc., acabam 
por influenciar o sucesso ou o fracasso do processo de aprendizagem das crianças, pois elas somente 
conseguirão maturidade emocional para conquistar o pleno desenvolvimento, quando os adultos 
com os quais convive oferecerem condições para isto. 
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Aspectos afetivos na aprendizagem 
Luiz Fernando Rangel Garcia, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por finalidade apresentar os aspectos afetivos na aprendizagem, onde a interação 

professor ? aluno é de suma importância para o processo de aprendizagem, sendo que não havendo 
esta interação o aluno acarretará problemas de ordem afetiva e cognitiva, interferindo em seu 
processo de evolução em sua vida escolar.Tendo em vista o papel fundamental do outro ( professor) 
e a importância da relação de afetividade que se estabelece no processo ensino-aprendizagem, o 
enfoque se dará na questão da afetividade no contexto escolar, levando-se em conta a relação 
professor (a) e alunos (as) e sua influência no sucesso ou fracasso escolar, no interesse ou 
desinteresse pelo conhecimento. 
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Análise da sistemática do armazenamento frigorificado nos Armazéns Gerais 

Vinhedo (AGV) 
Anselmo Ricardo de Lima, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Armazenagem deixou de ser apenas uma ocupação física do espaço, assumindo grande importância 
na obtenção de lucros de uma empresa. Não é só suficiente guardar mercadorias com o maior 
cuidado possível, mas também guardar a maior quantidade possível. Para esse processo a altura 
passou a ser racionalizada. Armazenar produtos secos garantindo qualidade e excelência dos 
serviços é uma tarefa bem difícil levando em conta as condições geoeconômicas e de infraestrutura 
tão diversas em nosso país, imagine superar esses obstáculos no trabalho com produtos 
frigorificados, onde as dificuldades e obstáculos são aumentados devido aos produtos serem muito 
sensíveis e perecíveis. O presente trabalho visa demonstrar a armazenagem de produtos 
frigorificados nos Armazéns Gerais Vinhedo (AGV), sendo esta uma empresa que se dedica a 
armazenagem e transporte de produtos multitemperatura ? secos, climatizados, frigorificados, 

congelados e criogênicos, com a visão de tornar-se o operador logístico com a maior e mais completa 
rede de armazéns do Brasil e líder no segmento de saúde animal. 
 
Palavras-chave 
 
Armanezamento; Frigorificado; Crescimento. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Bullying: violência escolar 
Maria Soledade Rocha Guimarães Silva, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de 
Oliveira 

 
Resumo 
 

O bullying na infância é um problema grave que pode ameaçar o desenvolvimento sócio-emocional 
da criança. Objetiva-se apresentar e caracterizar o bullying, como ele ocorre na escola, os problemas 
emocionais/físicos e de aprendizagem que os alunos que sofrem bullying podem apresentar, e a 
importância da atenção dos profissionais da educação para o enfrentamento desse fenômeno. Para 
isto foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos, nacionais e internacionais. 
O bullying são atos conscientes e repetidos de violência física ou verbal que provocam lesão ou 
desconforto às vítimas (crianças e adolescentes) de diferentes tamanhos e forças físicas. Os 
agressores e as vítimas estão em risco para desenvolver problemas psicológicos e escolares, e as 
vítimas têm um risco aumentado para violência escolar e o suicídio. A prevenção do bullying envolve 
um trabalho com toda a escola, com os pais, professores e direção, com vistas à ressocialização de 
vítimas e agressores. 
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Lei 10.639/2003, o que é importante e o que é imaginário: por dentro da história 

e cultura da África 
Aparecida Ribeiro Floriano da Silva, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
A pesquisa sobre a Lei 10.639/03 objetivou analisar a importância da inclusão no currículo escolar 
do ensino de História e Cultura da África, a construção e compreensão de uma educação inclusiva, 
tendo como parâmetros a desconstrução das visões preconceituosas e estereotipais da cultura negra 
referente ao preconceito e desigualdade racial. A constatação de que o preconceito racial esta 
fortemente radicada na mentalidade e no imaginário coletivo, leva a pesquisa a procurar meios de 
desconstruí-lo, através de processos conscientes, cuidadoso e sistemático de desnaturalização, 
sensibilização, reflexão e ação no plano pessoal e coletivo. Visou descrever situações e estratégias 
de superação da desigualdade racial que elucidem fundamentar a implantação da lei. A pesquisa 
terá um referencial teórico, sobre a cultura africana, priorizando as desigualdades e suas 
consequências. A abordagem final é elucidar medidas ou ações, políticas públicas e ou 

programas/projetos que atuem como forma de resoluções na implementação da Lei 10.639/03. 
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Papel do psicopedagogo: instituição escolar 
Maria das Graças Eiras Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo aborda o papel do psicopedagogo na instituição escolar, tanto na rede pública 

como nas escolas particulares. É observado que nem todas as escolas contratam o profissional 
psicopedagogo, para atuação da aprendizagem humana, embora saibamos que uma boa quantidade 
de alunos apresentam muitas dificuldades na aprendizagem. Assim o tra-balho do psicopedagogo é 
de suma importância, pois contribuirá de maneira a realizar um trabalho pedagógico de acordo com 
as necessidades de cada aluno. A metodologia utilizada foi através das investigações, explorando 
ao máximo textos e artigos para poder descrever sobre o problema. Método qualitativo, buscando 
entender e interpretar o fenômeno e bibliográfico, através dos dados de fontes secundárias, fazendo 
uso de materiais publicados e da análise documental, abrangendo a instituição como um todo, 
buscando abordar a importância desse profissional dentro das instituições escolares. Para isso foi 
utilizado à observação participati-va e efetiva da rotina que se vivi uma instituição escolar. 
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A importância do planejamento estratégico para a segurança do projeto: como 

o planejamento estratégico direciona as áreas de conhecimento do projeto 
Osvaldo Roberto Missio Junior, Alessandre Ferreira 

 
Resumo 
 
Os projetos têm demonstrado sua importância principalmente nos últimos vinte anos. As empresas 
adotaram a metodologia de preparar minuciosamente o escopo que tornará o corpo do projeto. 
Quanto mais critérios forem adotados no planejamento estratégico de um projeto maior será sua 
credibilidade frente às tendências que norteiam o projeto e a compreensão do ?sponsor? com o 
detalhamento de cada atividade, etapa e fase do projeto. A importância do planejamento requer 
detalhes que envolvam desde a primeira análise de uma idéia que irá tornar-se um projeto quanto 
o desfecho final do projeto devidamente implementado. Esta característica é que torna o 
planejamento estratégico fundamental para o real desenvolvimento de um projeto, sem ele não 
existe uma forma de guiar o que se deseja e aonde quer chegar quando há uma necessidade de 
melhoria onde se gera uma ruptura de tendência em busca da melhoria sistemática. 
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OGX Petróleo e Gás: a nova Petrobrás ou produtora de vento 
Marcus Vinícius de Almeida Fernandes., Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Avaliação comparativa de duas grandes empresas do ramo petrolífero brasileiro, a Petrobrás 

Petróleo Brasileiro e a OGX Petróleo e Gás, com o emprego de ferramentas plenamente utilizadas 
no mercado financeiro como indicadores de liquidez, de rentabilidade e de endividamento. É 
demonstrado também o cálculo de insolvência de Kanitz, devido à sua grande ponderação estatística 
dos fatores que mais influenciam na percepção de empresas insolventes. São considerados também 
os fatores externos do mercado financeiro, como divulgação de fatos relevantes, planos de negócio 
e risco do investimento, tendo sido analisados pelos três anos objetos do estudo: os balanços 
patrimoniais, os demonstrativos de resultados e as notícias relevantes da imprensa, resultando em 
estudo adaptado para a compreensão do investidor iniciante. 
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Dislexia: alfabetização 
Marisa Lemes da Fonseca Oliveira, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é revisar a literatura acerca da dislexia em crianças no período de 

Alfabetização. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica em sites, trabalhos online e artigos 
científicos em bases de dados, nos últimos 10 anos. A criança com dislexia apresenta problemas de 
discalculia, disgrafia, disortografia e dislalia. Os professores e pais devem ser orientados para 
compreenderem que a dislexia é uma dificuldade e não uma impossibilidade. Cabe ressaltar a 
importância da intervenção psicopedagógica no caso de criança disléxica por conta de sua 
dificuldade para ler e escrever, dispersão, dificuldades grafo motoras, de lateralidade, distúrbios de 
organização e comportamento. Para um diagnóstico conclusivo e tratamento eficaz é necessário 
uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, trabalho 
pedagógico com professores e apoio emocional dos pais. E até mesmo de outros profissionais, como 
o oftamologista, o neurologista ou o pediatra. 
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Crianças com TDAH 
Meire Ivanov da Costa, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo trata de assuntos relativos às dificuldades encon-tradas pelas crianças em manter 

atenção, concentração, por apresentarem agressividade e impulsividade, abordando os problemas 
enfrentados pelas crianças, investigando as possíveis causas, critérios, de-finições e terminologias, 
tipos de TDAH, principais características, sintomas, e consequências que o TDAH pode causar nas 
crianças, como tratá-las após o diagnóstico, o uso de medicamentos, seus efeitos e durações, além 
do uso de medicamentos, quais as ações e intervenções que a escola, professor e psicopedagogo 
possam realizar para ajudar estas crianças. Traz também um breve histórico do Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade, além de apresentar um estudo de caso de uma criança diagnosti-cada, 
quais as ações da escola e da família. 
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Avaliação da aprendizagem: alunos com deficiência intelectual 
Patrícia Santos da Silva, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A avaliação da aprendizagem torna-se fundamental no processo de escolarização das pessoas com 

deficiência intelectual, pois norteia a prática docente, conduzindo todos os envolvidos na forma-ção 
educativa para a necessidade de reflexão sobre formas de avaliar, acompanhar e conhecer os 
alunos. O processo avaliativo nas escolas ainda é muito incipiente, movimentos nacionais e 
internacionais têm buscado um consenso para formatar políticas públicas de inclusão social das 
pessoas com deficiência e a reestruturação da escola para o atendimento dos alunos, o caminho 
para a efeti-vação é a alteração da visão preconceituosa da sociedade, a inclusão escolar, 
cumprimento da legislação atual e novas formas de avaliar pe-dagogicamente o aluno, para que 
alcancem o sucesso efetivo e o término da escolaridade. 
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Pesquisa de clima oganizacional na empresa Weatherford Ind. e Com. Ltda. 
Marisa Lodi Bonatto, Aloisio Letti Grazziottin 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo mensurar o nível de satisfação dos colaboradores com relação aos 

aspectos do ambiente organizacional e a maneira como as pessoas interagem umas com as outras. 
A partir de uma breve revisão da literatura sobre pesquisa de clima organizacional, serão 
apresentadas as informações necessárias para identificação de oportunidade de melhorias, bem 
como a elaboração de um plano de ações. Tendo em vista que a pesquisa de clima é uma das mais 
importantes ferramentas para gestão de pessoas e Planejamento Estratégico de recursos humanos. 
No contexto proposto, será apresentada a pesquisa realizada na empresa demonstrando o quadro 
real dos sentimentos dos colaboradores, bem como seus anseios em relação à melhoria contínua do 
ambiente de trabalho dando aderência ao modelo organizacional ideal. 
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Atualidades no atendimento ao paciente com Síndrome do Desconforto 

respiratório no adulto e lesão pulmonar aguda 
Natasha Ventura de Andrade, Edival Antonio Iossi 

 
Resumo 
 
A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é quadro grave e comum em pacientes 
internados e aracteriza-se por presença de infiltrados bilaterais difusos, alteração das trocas gasosas 
e na mecânica respiratória . Tem início agudo, e pode causar importantes limitações na qualidade 
de vida a longo prazo. Algumas técnicas vêm sendo utilizadas para estabilizar e promover à melhora 
clínica do paciente, como a ventilação protetora, as manobras de recrutamento alveolar, 
posicionamento em prono e terapia por gás inalatório. Embora já exista grande variedade de 
material, há muitas dúvidas quanto à escolha de técnicas, o que possibilita uma grande área de 
estudos. O objetivo deste trabalho de revisão bibliográfica é abordar medidas utilizadas em âmbito 
hospitalar no tratamento da SDRA. Conclui-se que ainda faltam estudos relevantes quanto à 
descrição de técnicas assim como a eleição dos melhores resultados para que assim possa ter a 

elaboração de protocolos. 
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Clima organizacional e motivação 
Luciana Miranda Melo, Jose Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
No universo corporativo contemporâneo, a valorização do ser humano passou a ser fundamental 

para as organizações. Diante deste cenário, o presente artigo pretende demonstrar a importância 
do fator humano nas organizações e de como seu ambiente constitui aspecto de suma importância 
para que os gestores atuem de forma mais eficiente na gestão do clima de uma organização. A 
pesquisa de clima organizacional constitui umas das mais valiosas ferramentas na gestão de 
recursos humanos, uma vez que permite diagnosticar o ambiente de trabalho, mapeando e 
retratando os aspectos críticos que abrangem os critérios motivacionais dos funcionários, propondo 
melhorias no relacionamento entre empresa e colaboradores. Conclui-se que através da pesquisa 
de clima organizacional as organizações poderão propiciar aos seus colaboradores um ambiente de 
trabalho motivador, agradável que garantirá sua sobrevivência num mercado tão competitivo. 
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Ensino de Libras: inclusão escolar 
Patrícia Freitas da Silva, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Visando acima de tudo a inclusão escolar, este trabalho pretende demonstrar a preocupação com 

os profissionais da educação futuros professores que irão atuar no ensino regular e que necessitam 
de melhor qualificação, reconhecimento e capacitação profissional para a Língua Brasileira de Sinais 
LIBRAS durante seu processo de formação. Faz-se necessário dedicar maior atenção ao assunto 
inclusão, para que não haja consequentemente o fracasso escolar e a ?exclusão?, de todos aqueles 
que possuem algum tipo de deficiência de audição e assim incluindo, acolhendo, realizando o básico 
para dar condições e zelar pelo principio de cidadania e soberania. 
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Mutismo seletivo: a timidez versus mutismo seletivo 
Patricia Nunes de Mello, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Durante nossa vida enfrentamos muitos problemas, é na infância que damos inicio a nossa vida 

social, podemos sofrer com alguns traumas ou transtornos prejudicando alguns momentos preciosos 
que não voltam mais, este artigo busca orientar os professores e a família dos alunos que usam ?o 
não falar como defesa? que não se expressam e são retraídos socialmente, estes mesmos cujo à 
família avalia como tímidos, mas nem tudo é timidez, para diferenciarmos é necessário ter alguns 
co-nhecimentos que irão orientar o professor e a família a buscar uma solução para o problema, 
não deixando que o mesmo se estenda e chegue na alfabetização deixando a aprendizagem ainda 
mais difícil e complexa e gerando mais traumas atingindo a auto estima, uma vez com que criança 
com auto estima baixa terá grandes dificuldades de aprendizagem e afetará sua vida social, para 
que isso não ocorra é importante diferenciarmos a timidez do mutismo seletivo conhecendo suas 
principais características. 
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Escritório de gerenciamento de projetos na administração pública 
Robson T. Silva Ferraro, Alessandro Oliveira Ferreira 

 
Resumo 
 
O conceito de gerenciamento de projetos vem agregando impor-tantes valores ao desafio na 

condução da gestão pública, pois consistem na aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas às suas atividades, permitindo integrar a metodologia de planejamento, 
controle e análise consistente de informações, com a missão de desdobrar as estratégias de 
governo. Nesse sentido, a inclusão de uma metodologia singular no planejamento e gestão de 
projetos tem se revelado em constante evolução aumentando a perspicuidade na definição de 
objetivos, eficiência e eficácia na observância de benefícios diretos à população, promovendo 
alinhamento de setores do Governo e auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Este estudo 
visa verificar a importância e a influ-ência dos principais conceitos de maturidade em gerencia-
mento de projeto e seus maiores desafios identificando as oportunidades de melhoria e definir 
trajetória propondo um modelo de implantação de um modelo de maturidade que possa ser utilizado 
como referência das políticas públicas. 
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(In) disciplina escolar nas séries iniciais do ensino fundamental e intervenção 

psicopedagógica 
Débora Azevedo Moraes Benedito, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
A indisciplina escolar encontra-se atualmente como um dos maiores desafios pedagógicos e também 
psicopedagógicos, fato esse que acontece porque talvez a maioria dos educadores não consiga 
interpretar ou administrar o ato indisciplinado e além de poder interferir no ensino-aprendizagem 
do educando, poderia também dificultar a relação de professor e aluno. Assim, objetivou-se analisar 
o fenômeno da indisciplina e suas consequências no processo ensino-aprendizagem dos discentes e 
através de estudos e pesquisas, a partir da visão psicopedagógica, oferecer alternativas para que o 
docente e a família possam ter novos olhares acerca do assunto, já que a indisciplina é um fenômeno 
complexo, interdisciplinar e contextualizado, e que a intervenção psicopedagógica, ajudaria no 
processo de mediação e/ou na solução do problema a partir do estabelecimento do dialogo e 
processos grupais entre os atores envolvidos, quais sejam: escola, aluno e família. 
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Educação a distância em cursos de engenharia: panorama brasileiro 
Leonardo Bacelar Lima Santos, Simone de Loiola Ferreira 

 
Resumo 
 
A Educação a Distância começa a ser oferecida no Brasil em áreas em que sua aplicação não é 

consensual, como engenharias. O levantamento efetuado na presente investigação traz diversos 
exemplos de uso de tecnologias de EaD em cursos de engenharia por todo o país, podendo-se citar 
casos em instituições como: Universidade de Uberaba (MG), Centro universitário Leonardo da Vinci 
(SC), Universidade Federal de Santa Catarina, Pontifícia Universidade Católica (PUC - RJ e RS), 
Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de São Carlos (SP); com disciplinas de 
termodinâmica e ciência dos materiais a AutoCAD. Poucos, entretanto, são os estudos que discutem 
tal realidade do ponto de vista teórico e com uma contextualização do panorama brasileiro. 
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Autismo e musicoterapia 
Raquel Guedes Vieira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O autismo tem sido tema de várias pesquisas atualmente. Essa síndrome foi relatada por Bleuler 

em 1911 (GADIA, ROTTA, TUCHUMAN, 2004) pela primeira vez. Desde en-tão surgiram outros 
pesquisadores que foram muito importantes para decifrar essa enfermidade. Sabemos que o 
autismo é um distúrbio do desenvolvimento, ela interfere na interação social, na comunicação e o 
paciente tem comportamentos repetitivos. O objetivo desta pesquisa pauta-se em conhecer quais 
são os tipos de tratamentos utilizados na do-ença do autismo. Através disso, nos propusemos a 
especificar os benefícios que a musicoterapia traz para os pacientes autistas. Por meio de estudos 
já realizados sobre essa temática, procuramos entender a eficácia do tratamento musicoterapêutico. 
A relevância dessa pesquisa baseia-se em dar destaque a um assunto em plena discussão como é 
o autismo. Também contribui para orientar famílias e proporcionar a inclusão dessas pessoas 
autistas, não somente no âmbito familiar como também no escolar e social. 
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Consolidação do home office: tudo que você precisa saber sobre esse novo 

método de trabalho 
Amanda Ponce Armelin, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
Com o crescimento populacional e mudança de valores no que diz respeito ao mercado de trabalho, 
trabalhar à distância tem se tornado tendência, uma vez que apresenta numerosos benefícios à 
ambos empregados e empregadores. Dentre estes benefícios, podemos destacar os mais 
importantes sendo a redução de custos e a qualidade de vida, já que não há necessidade de 
deslocar-se até o ambiente de trabalho, não perder horas e tão pouco se estressar no trânsito 
caótico que acompanhamos todos os dias. O presente artigo traz em si o cenário atual no Brasil e 
no mundo, exemplos, métodos a serem seguidos, análise da visão do mercado brasileiro em geral, 
além de listagem com prós e contras ao praticar o trabalho em casa. Nem todos conseguem se 
adaptar com essa forma de trabalho e isso não está somente ligado à disciplina que sem dúvida 
deve ter, mas pelo simples fato de adaptação. Algumas pessoas não conseguem se adaptar com a 

nova rotina e ao invés de obterem resultados satisfatórios acabam fracassando. Traz opiniões 
divergentes, descrições detalhadas e histórico linear desse novo método de trabalho. Todos os itens 
sugeridos e mencionados no mesmo visam o progresso geral e profissional do país, tendo em vista 
a mudança de comportamento da mais nova geração de profissionais no mercado de trabalho e as 
tendências do mesmo. 
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Distúrbios de leitura e escrita no ensino fundamental 
Gislaine Maria Santana, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
Muitas crianças têm apresentado dificuldades no processo de aquisição da leitura e escrita. Sabe-se 

que ambas conferem ao indivíduo o poder da comunicação, porém para muitos se têm apresentado 
como objeto de exclusão. Nesse contexto, teve-se como objetivo compreender os distúrbios de 
leitura e escrita, diagnósticos e possíveis intervenções. Para isso, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica com enfoque na Psicologia Cognitiva que estuda ações do intelecto por meio da 
abordagem do processamento da informação. Verificou-se que os distúrbios de leitura podem 
ocorrer no nível da identificação das letras ou no nível do processamento global e do reconhecimento 
da palavra como um todo. Os distúrbios de escrita por sua vez podem se manifestar por confusão, 
inversão, transposição e substituição de letras. O psicopedagogo nesse contexto pode colaborar no 
diagnóstico e intervenção visto que a Psicopedagogia tem como objeto de estudo o próprio processo 
de aprendizagem e seu desenvolvimento normal e patológico. 
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Fomentando a liderança harmônica 
Tamiris Regina de Souza, Jose Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Contrariando o ditado popular ?se conselho fosse bom, a gente não dava; vendia? o literato liderança 

tem em soma paradigmas e contextos práticos (reais) para adquirir tal feito. Os líderes não 
necessariamente nascem líderes e tão mesmo se tornam líderes privativamente através de suas 
experiências. Em semelhante extensão há pessoas que realmente, desde crianças, demonstram 
uma capacidade de liderança visível, não obstante algumas características de liderança podem ser 
aprendidas, assim como alguns hábitos. Segundo o Aurélio (1993, p. 323) fomentar é promover o 
desenvolvimento; estimar. Reunindo ao teor do significado da harmonia a liderança restitui o 
equilíbrio do que realmente deve corresponder na pratica dos lideres em geral, sejam eles pais, 
gestores, supervisores ou gerentes. 
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Governança educacional: atuação gestora 
Rodrigo Romão Guerra, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho preocupa-se em fornecer subsídios, através de uma revisão bibliográfica, para 

um entendimento mais amplo do entorno do sistema educacional. Em primeira instância é descrito 
o cenário educacional e suas aparentes dificuldades, em seguida discorre-se sobre a gestão 
democrática e suas possibilidades de atuação. Numa gestão democrática da educação é proposta a 
par-ticipação social: no planejamento e elaborações de políticas educacionais; na tomada de 
decisões; na escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição; nos períodos de avaliação da 
escola e de política educacional, tendo a administração escolar como meio e reunião de esforços 
coletivos para o implemento dos fins da educação, que visa um processo de emancipação humana. 
Analisaremos o cenário educacional atual para encontrar possíveis dificuldades presentes na 
modalidade de atuação gestora vigente: a ad-ministração escolar. Investigação das características 
de atuação da governança como atuação gestora e suas contribuições ao desen-volvimento do 
alunado. 
 

Palavras-chave 
 
Governança Educacional; Gestão; Educação. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Os benefícios da fisioterapia hospitalar: prevenção da osteoporose em pacientes 

idosos 
Jessica Lirian Gonçalves, Edival Antonio Iossi 

 
Resumo 
 
O objetivo desse estudo foi analisar através da literatura nacional as diversas situações e fatores 
benéficos da fisioterapia hospitalar na prevenção da osteoporose em idosos. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica buscando recuperar o que já foi escrito sobre o assunto visando aprimorar os 
conhecimentos já estudados, as considerações finais procuram refletir como a fisioterapia hospitalar 
atua em pacientes idosos, permitindo assim conhecê-lo melhor e apresentar ações práticas que 
promovam e propiciem a saúde. Os autores pesquisados de uma forma ampla procuram estudar os 
benefícios da fisioterapia hospitalar na prevenção da osteoporose em pacientes idosos. 
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Inclusão social: um direito de todos 
Rosemeire Kanace Maneo, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A escolha deste tema tem haver com o trabalho voluntário em forma de atendimento psicológico na 

Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, despertando assim o interesse em conhecer 
melhor a história da Instituição bem como um estudo complexo sobre as leis, direito e formas de 
adequação e aceitação por parte da sociedade, visto que, a Inclusão Social é um tema muito 
divulgado, porém pouco reconhecido e aceito em sua totalidade. Há vários projetos de inclusão de 
pessoas com necessidade especiais em escolas publicas, bem como de crianças de risco a serem 
inclusas na sociedade. Todavia ambas sofrem preconceito e descaso por parte da população e 
também de alguns governantes que só sancionam as leis, todos esses fatores foram decisivos para 
pesquisa e estudo. 
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A importância da motivação para retensão de talentos 
Jucielly Rivarola Sordi, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
Devido às transformações pelas quais o mundo está passando, o que se vê são as organizações 

tentando acompanhar essas mudanças. Junto a isso as pessoas vão querendo preparar-se melhor 
para conseguir cumprir todos os requisitos solicitados. Um novo cenário empresarial nasce então, e 
o que se busca mais, são profissionais versáteis, com habilidades e competências, capazes de se 
adaptar facilmente às novas tecnologias e ao mesmo tempo, estar motivado para enfrentar futuros 
desafios. Estudar a motivação das pessoas é fundamental para que empresas, depois de escolhidos 
os seus talentos, saibam como motivá-los e não só isso, saibam como conquistá-los. Neste contexto 
este trabalho contém estudos ligados ao processo de motivação, voltados para a retenção de 
talentos na organização. 
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Bullying no ambiente escolar 
Flavia Landgraf Ferreira, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
É cada vez mais comum ouvir falar sobre casos de violência escolar ocorridos no mundo todo. 

Observa-se também o despreparo dos profissionais de educação para lidar com este problema 
universal e manter um ambiente seguro de educação. Portanto, constata-se a relevância em se 
desenvolver esse artigo sobre o Bullying, fenômeno que pode causar diversos problemas 
psicológicos, emocionais e sociais ou até chegar a um desfecho trágico. O objetivo principal deste 
trabalho é orientar pais e educadores na prevenção e no combate ao bullying, todos precisam 
conhecer seu contexto, suas causas e consequências, a fim de minimizá-lo e intervir na formação 
moral dos alunos. 
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Dislexia: conhecer para identificar 
Sandra Lopes Trapero Alves, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por finalidade mostrar uma abordagem teórica sobre as dificuldades específicas de 

aprendizagem entre a leitura e escrita enfatizando a dislexia. Estima-se que a dislexia atinja de 10% 
a 15% da população mundial, pode-se manifestar-se em pessoas com inteligência normal mesmo 
superior e persistir na vida adulta. Por esses múltiplos fatores é que a dislexia deve ser diagnostica-
da por uma equipe multidisciplinar. Após o diagnóstico, direcionando-o as particularidades de cada 
individuo, levando a resultados mais concretos. Por isso, este artigo vai mostrar o quanto é 
importante o diagnóstico e o acompanhamento para poder conhecer e identificar as difi-culdades de 
aprendizagem, causadas pela dislexia. 
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Consultoria como agente de mudanças nas organizações 
Aliny Barbosa Pedrolli, Jose Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Normalmente as empresas contratam consultores pelo seguinte motivo: a organização não detém 

a competência e os conhecimentos para atingir suas metas, tornando o consultor um facilitador para 
o alcance dos objetivos. Independentemente da situação, a contratação de uma consultoria, é vista 
pelos clientes como sendo uma decisão importante e que lhe trará ganhos futuros, pois o consultor 
oferece a manutenção do foco da organização, permitindo ao gestor ampliar sua visão interna da 
instituição, diferenciando os fatos importantes dos fatos urgentes, visto que o consultor mantém 
sua opinião independente e livre de interesses pessoais, voltada apenas para o interesse de seus 
clientes. Baseado nisso é que esse trabalho tem como objetivo o estudo da consultoria como agente 
de mudanças nas organizações, além de destacar o conceito de consultoria, definir os papéis do 
consultor, como deve ser a negociação em um processo de consultoria, desde o primeiro contato 
até a entrega dos relatórios finais e término dos trabalhos. 
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TDAH: diagnóstico e tratamento 
Silvana Ballaminut, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo traz esclarecimento dos sintomas causados pelo Transtorno Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. O transtorno é caracterizado por impulsividade, dificuldade de atenção e 
concentração. Esta pesquisa apresenta informações sobre interferências no período escolar e 
dificuldades psicossociais no adulto, demonstrando que aspectos genéticos e hereditários estão 
presentes sendo explicados pela neuropsicologia. O déficit de Atenção resulta de uma disfunção 
neurológica no córtex pré-frontal, a impulsividade ocorre quando o indivíduo age sem pensar e a 
Hiperatividade é caracterizada por um nível de atividade motora excessiva e crônica ocorrendo em 
diferentes graus de intensidade. Este artigo tem a intenção de mostrar como pode ser realizado o 
diagnóstico e tratamento, visto que, muitos dos sintomas na infância acompanham e causam 
impedimentos na vida adulta, trazendo consequências nas áreas: familiar, afetiva, acadêmica e 
profissional. 
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T&D como agente de retenção de profissionais 
Daniel Pedrolli, Jose Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Nos dias de hoje as organizações que aprendem são aquelas mais bem vistas pelos investidores e 

pelos profissionais que querem entrar no mercado de trabalho. Mais para que isso venha a ocorrer 
existem diversos fatores que as empresas necessitam para encantar clientes e profissionais 
talentosos, um dos fatores chave é o treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores que 
acaba trabalhando de forma mais seria e usando a criatividade individual em prol da empresa. 
Baseado nisso o trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do treinamento e no 
desenvolvimento pessoal como forma de obtenção de retenção de funcionários e maior 
produtividade ao final do treinamento e processo de desenvolvimento pessoal do profissional, 
demonstrando a importância do conhecimento compartilhado entre empresa e empregado. 
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Hiperatividade x limites na educação infantil 
Solange Vasconcelos Muñoz, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
No presente artigo o assunto apresentado visa uma reflexão sobre a falta de educação de crianças 

pequenas que são relacionadas, na maioria das vezes erroneamente, com TDHA. Busca proporcionar 
mais pontos para ajudar na reflexão de pais e profissionais da área de educação, que comparam a 
má educação com o distúrbio em questão. É um tema polêmico, pois estamos em uma era de 
excesso de liberdade, visto que os limites precisam ser garantidos para obter o convívio social de 
forma saudável e respeitoso. Trata também dos sintomas de hiperatividade, da importância de uma 
boa análise, diagnóstico e intervenção certa para crianças que vivem a falta de limites ou o 
transtorno. 
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Drogas nas escolas de Hortolândia-SP 
Letícia Cerdan Oste, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Com o passar dos anos o problema das drogas nas escolas públicas vem aumentando cada vez 

mais. Em Hortolândia, não é diferente. Dentro das instituições, nos recreios, na ida ao banheiro, 
nos portões, crianças se deparam com a oferta e tráfico de drogas. Reconhecer o problema e tratá-
lo é fundamental para vencermos a luta contra as drogas, e associado à programas de auxílio aos 
que estão envolvidos, projetos para criação de hábitos saudáveis e seguros para todos, somados à 
tecnologia - como a implantação de um sistema de monitoramento ligado aos órgãos de segurança 
do município - podem ter resultados rápidos e gratificantes. 
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Motivação organizacional 
Fabiula Joazeiro, Jose Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Analisando a motivação dos colaboradores em seus ambientes de trabalho e do papel da gestão na 

inovação de processos e conceitos, o artigo mostra uma organização do ramo de telecomunicações 
na região de Americana / SP. Que, devido às mudanças do ambiente competitivo se integrou as 
demais concorrentes, visando desenvolver uma experiência única, personalizada e convergente no 
mercado brasileiro. Através de informações obtidas pela organização, nota-se que para a junção a 
empresa passou por uma grande reestruturação a fim de atender toda a demanda de assinantes, 
cumprimento das metas e tornar um ambiente propício. A organização optou por dar maior ênfase 
á motivação dos colaboradores como fonte de inovação, direção e crescimento. 
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Indisciplina: contexto familiar e escolar 
Tabata Christine Correa Sartorio, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo científico propõe um novo olhar reflexivo sobre a questão indisciplinar no contexto 

familiar e escolar, tem se configurado um dos principais desafios da educação contemporânea e 
diversas perspectivas de análise têm sido utilizadas para se avançar a compreensão dessa questão. 
Relacionada à desordem, ao desrespeito referente a normas de conduta e à falta de limites, a 
indisciplina é geralmente centralizada no aluno e nas suas relações durante o cotidiano escolar. 
Inicialmente, coloca-se em discussão o papel da família e escola, assim como sua trajetória para os 
tempos atuais; depois o conceito de indisciplina apresenta as suas principais causas e 
especificidades. Destaca-se a relação da família e da escola como suporte desafiador ao 
enfrentamento do problema de indisciplina. 
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Indisciplina na sala de aula: uma análise do problema 
Gisele Alessandra da Silva, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
Tendo finalidades educativas, o texto trata-se da indisciplina na escola atual, sendo um dos impasses 

fundamentais vividos no cotidiano escolar brasileiro, ressaltando a emergência da diminuição dos 
alunos problemas, sendo esta uma das principais queixas empregadas pelos educadores diante 
desse impasse. Aduz sobre as principais causas da indisciplina escolar, como: a estrutura escolar, 
problemas sociais, a distância da família, o desinteresse pela escola e o apelo dos profissionais 
pedagógicos. Fundamentam-se algumas propostas pedagógicas para uma compreensão maior sobre 
o problema, bem como algumas regras práticas de convivência em sala de aula, tentando lançar um 
novo olhar sobre o ato indisciplinado, cujas interpretações mostram-se na maioria das vezes, de 
maneira equivocada e homogênea. 
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Psicopedagogia na instituição escolar 
Tânia Maria Marcolino Jaloreto, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este trabalho aborda qual a influência do psicopedagogo no processo ensino aprendizagem dentro 

da instituição escolar. Inicia discorrendo sobre qual o campo de atuação da psicopedagogia, relata 
sobre os resultados benéficos que suas ações interventivas proporcionam aos alunos, professores e 
a família. O referencial teórico principal está baseando nas teorias de: Wallon que enfatiza a 
importância da afetividade no processo da aprendizagem; Piaget e os estágios do desenvolvimento 
da inteligência, Vygotsky e sua teoria de Zona de Desenvolvimento Proximal e Kishimoto que trata 
sobre a criança e o jogo simbólico, além de Bossa e Scoz que enfatizam sobre atuação 
psicopedagógica. 
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Bullying nas escolas 
Thaise Pereira Costódio da Silva, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O objetivo do trabalho é realizar uma reflexão sobre o bullying nas escolas e sua possível prevenção. 

Foram acessados bancos de dados bibliográficos e páginas de relevância na Internet, identificando-
se artigos e textos re-centes sobre o tema. O bullying é um problema mundial que já vem se 
arrastando ao longo dos anos, na maioria das vezes de forma oculta e atinge principalmente o 
ambiente escolar, não estando restrito a nenhum tipo específico de instituição. Defini-se como um 
conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas, adotado por um ou mais alunos con-tra 
outros. O bullying pode ser manifestado em qualquer lugar onde exis-tam relações interpessoais e 
não só na escola. As consequências deste fenômeno podem trazer danos na vida escolar e até 
psicológicos aos indi-víduos envolvidos, tornando-os adultos com comportamentos anti-sociais, 
sendo eles agressores, agredidos ou espectadores. 
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Brincar e a psicopedagogia 
Vanessa Borsos Toniatti, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O objetivo desta pesquisa é analisar o valor do brincar para a psicopedagogia e quais as vantagens 

do brincar para uma melhor aprendizagem de crianças com dificuldades de aprendizagem. O brincar 
é essencial para a infância, pois a brincadeira tem grande importância biológica, psicológica, social 
e cultural, é através da brincadeira que as crianças se relacionam umas com as outras, aprendem 
sobre si, seus limites e capacidades, e solucionam seus questionamentos. O brincar auxilia no 
trabalho do psicopedagogo, sendo que o psicopedagogo deve atender as necessidades individuais 
de cada criança no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 
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Organização de procura de órgãos 
Wilma Maria de Moraes Carvalho Rosa, Milton Gonçalves de Oliveira 

 
Resumo 
 
Esta é uma pesquisa científica que caracteriza- se como revisão das literaturas, portanto, de caráter 

qualitativo por meio de levantamento bibliográfico, para tanto, como forma de coleta de dados, a 
busca de textos, livros, artigos científicos, jornais, portarias e leis vigentes foram realizados para 
compor a base bibliográfica deste estudo estando organizado de acordo com os seguintes tópicos: 
Estudo a implantação de uma Organização de Procura de Órgãos e Tecidos-OPO, descrevendo os 
principais serviços prestados pela organização de procura de órgãos do ABC Paulista, história dos 
transplantes, definição de morte encefálica, organização de procura de órgãos (OPO) e suas 
atribuições. A criação de uma OPO no ABC Paulista significa beneficiar o reconhecimento da região 
como um todo, onde o intuito de minimizar o sofrimento de beneficiários do Estado e da Federação 
que aguardam em Fila Única de Espera do SUS. 
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Atuação do psicopedagogo: afetividade e desenvolvimento cognitivo 
Adriana Fátima Faria Cardia, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Como seres humanos, somos dotados de desejos, vontades, sentimentos próprios, e começamos a 

desenvolver-nos desde o nascimento nas relações sócio-afetivas, interpessoais e na construção da 
personalidade. Tan-to a família quanto os educadores exercem um papel importante no 
desenvolvimento afetivo das crianças, pois coordenam o processo de aprendizagem. Neste sentido, 
pesquisadores como Wallon, Piaget e Vygotsky consolidam o entendimento dos aspectos sócio-
afetivos para o desenvolvimento cognitivo. Este artigo apresenta uma análise da relação 
estabelecida entre a afetividade e o processo de ensino e aprendizagem, e sua relação que está 
inteiramente ligada ao desenvolvimento cognitivo do educando. E o quanto este aspecto é relevante 
para avaliação do Psicopedagogo e sua atuação. 
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Professor coordenador pedagógico 
Adyrlei Francisco Vilela, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A função do professor-coordenador pedagógico no Estado de São Paulo, nas unidades escolares, 

divididos em três níveis de ensino, como: ensino fundamental 1(de 1ª a 4ª séries), ensino 
fundamental II(5ª a 8ª séries) e ensino médio, visa atender a necessidade dos professores em sala 
de aula para que possam atingir as metas de crescimento nas médias das avaliações externas. O 
professor coordenador deve atuar com a formação continuada dos professores e como 
implementadores do currículo oficial do Estado. Às vezes sua função é distorcida e incompreendida 
passando a exercer funções que não são de sua competência e o professor não entende que ele 
sozinho não vai resolver todos os seus problemas. Mostrar aos futuros professores coordenadores 
sua verdadeira função nas unidades escolares do Estado de São Paulo. 
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A importância do fluxo de caixa na gestão de uma empresa 
Rodrigo Moreno Miguel, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
Temos aqui uma pesquisa explicativa, que visa demonstrar através, através de pesquisas 

bibliográficas, a funcionalidade e a importância do fluxo de caixa dentro da empresa, força nova. A 
pesquisa presente, que versa sobre fluxo de caixa, tem como fonte de pesquisa principal, livros que 
tratam sobre administração de finanças em geral. Sites sobre o assunto também serão consultados 
durante o decorrer das buscas, assim como revistas e outros artigos acadêmicos, afim de maior 
enriquecimento de conteúdo. Portanto, serão buscadas informações sobre o ciclo financeiro e a 
captação de recursos da empresa. Essa pesquisa sobre a aplicação do fluxo de caixa em determinada 
organização tem como meta demonstrar, com maior clareza, o funcionamento e a eficácia nas 
informações que podem ser geradas pelo fluxo de caixa, seja ele bem ou mal administrado. 
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Depressão infantil: intervenção psicopedagógica 
Albani Teixeira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo trata da importância do psicopedagogo e suas intervenções em casos de depressão 

infantil. Muitos casos são de origem patológica, fatores biológicos e psicológicos. Em alguns casos a 
depressão pode apresentar como irritabilidade, agressividade, hiperatividade e rebeldia. Segundo 
Bossa cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações, no processo de aprendizagem. 
Ocorrendo na fase em que a criança está na escola, sendo motivo de chacota, elevando o índice 
depressão e isolamento infantil. Outro motivo são os conflitos familiares. O psicopedagogo se faz 
importante, pois, contribui não apenas com as crianças, mas com todos que se fazem envolvidos 
nesse processo de ensino aprendizagem, exercendo sua função de modo pluridisciplinar. Sendo 
assim, o estudo estabeleceu o seguinte objetivo: identificar as principais características que são 
responsáveis pelo isolamento infantil e entender melhor o papel do psicopedagogo nestas 
circunstancias, juntamente em parceria com a escola e a família. 
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A importância do afeto e do lúdico na educação inclusiva 
Dirleni de Fátima dos Santos Scaraficci, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo teve como objetivo apresentar as contribuições do afeto e do lúdico na escola inclusiva. 

A relevância da afetividade e das atividades lúdicas no desenvolvimento e processo de aprendizagem 
das crianças com e sem deficiência tem sido demonstrada por vários autores que atestam sua 
importância pelo fato de estimular um estado emocional positivo além de levar a aprender de forma 
motivada e significativa. Tendo como base uma pesquisa bibliográfica na qual, diversos autores 
defendem esta temática, este trabalho proporciona uma leitura significativa onde mostra a 
necessidade de criar meios para que os alunos recebam uma educação inclusiva de qualidade e que 
satisfaça suas necessidades. Os resultados evidenciam que negar o afeto e o lúdico na escola 
inclusiva é negar o desenvolvimento humano. Enfatiza também a estreita relação que existe entre 
o afeto, o lúdico e a aprendizagem das crianças. 
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Orientação psicopedagógica: brincar na aprendizagem infantil 
Andréia Mendes Leite, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é destacar sobre a importância da brinca-deira na educação infantil a partir 

do nascimento até os seis anos de idade. O brincar permitirá que a criança tenha um 
desenvolvimento motor, cognitivo, psicológico afetivo e moral. Uma forma mais lúdica e prazerosa 
para a criança desenvolver, aprender, construir e criar autonomia. Destaca-se que por meio das 
brincadeiras as crianças têm a possibilidade de aprender brincando, cada idade uma brincadeira 
especifica para um melhor desenvolvimento cognitivo, sonoro, visual e emocional. Sendo assim 
apresentamos a Psicopedagogia como uma fonte de trabalho para as crianças que apresentam 
dificuldades na aprendizagem. 
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Autoestima na educação infantil 
Antonia Macedo de Maria, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A autoestima é uma construção iniciada na infância e diz respeito ao modo em que nos vemos 

enquanto seres participantes de uma sociedade e enquanto pessoas. Na educação infantil 
percebemos que a escola tem papel fundamental e direto neste processo. Os valores sociais 
permeiam todas as fazes da vida e são construídas historicamente dentro do processo de 
socialização que se dá em ambientes diferentes como o familiar e o escolar. Mas, de que maneira a 
escola age como reforçadora ou não na construção de uma autoestima saudável e na construção e 
afirmação de valores socialmente aceitos? Este artigo pretende compreender a formação da 
autoestima bem como o papel da escola e do educador neste processo. 
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Intervenções psicopedagógicas realizadas em crianças autistas 
Renata Braga Madruga, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, tendo como principais características o 

atraso cognitivo, a interação social prejudicada, a dificuldade na comunicação, a presença de 
comportamentos estereotipados e um repertório limitado de interesses. Sendo a psicopedagogia 
uma área do conhecimento que estuda o processo de aprendizagem humana, esta vem se aprimo-
rando e pesquisando melhores formas de atender as crianças autistas e sua família, que muitas 
vezes por falta de conhecimento e por vergonha se isolam do convívio em sociedade. O objetivo 
desse trabalho é divulgar os métodos utilizados pela psicopedagogia para a melhoria tanto compor-
tamental quanto social dos autistas, facilitando o aprender e a inclusão escolar. 
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A inclusão escolar com foco na atuação do professor: o processo de formação do 

professor 
Vanessa Lopes Barbosa, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Nos últimos anos o discurso de educação inclusiva tem se intensificado no Brasil. Sendo assim surge 
à necessidade de se pensar no processo de formação inicial e continuada de professores, objetivo 
deste artigo é analisar como se dá este processo, os avanços que ocorreram durante os anos e as 
dificuldades de formar professores para inclusão. Foram realizadas pesquisas bibliográficas com 
intuito de colher dados a respeito do tema. Abordando o contexto histórico da educação especial até 
culminar na educação inclusiva, as políticas públicas que foram sendo criadas para garantir o 
processo de inclusão escolar. Analisa o processo de formação de professores e a necessidade de um 
modelo de educador que contribuem para formação da cidadania, aponta práticas pedagógicas que 
favorecem a inclusão escolar. Concluímos que apesar de mudanças legais terem ocorrido nos cursos 
de formação de professores muitos não se sentem capacitados, pois estes cursos não oferecem uma 

formação prática. 
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A educação a distancia como possibilidade de inclusão social 
Isabel Cristina Gomes Dias Munhóz, Mariela Kruger 

 
Resumo 
 
Nos últimos anos a Educação a Distancia vem se consolidando como modalidade educacional, 

principalmente por conta do uso das tecnologias da informação e da comunicação. Nesse sentido a 
EAD constitui-se em uma modalidade educacional que rompe o paradigma da educação nos moldes 
tradicionais, verifica-se que com a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação TIC?s ao 
processo de ensino-aprendizagem ampliou-se as oportunidades de acesso a educação de nível 
superior, seja para as populações isoladas geograficamente, nos casos de trabalhadores que devem 
conciliar suas tarefas a educação e de outras questões sociais que durante muito tempo limitaram 
as oportunidades educacionais de tantas pessoas. Sendo assim o presente artigo terá o objetivo de 
discutir as possibilidades de inclusão social através da EaD, ressaltando que as mudanças 
tecnológicas deverão ser conduzidas na sociedade e nas instituições educacionais, assegurando a 
qualidade das ações, qualificação e valorização dos profissionais, determinando se o uso das 
tecnologias de informação e comunicação contribuirão realmente para diminuir as desigualdades 
sociais. 
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Jogo e a psicopedagogia 
Carla Aparecida da Silva, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa apresenta o resultado de um estudo que buscou compreender a importância dos jogos 

no atendimento psicopedagógico, ancorado na ideia de que o jogo é uma atividade criativa e 
curativa, pois permite à criança (re)viver ativamente as situações dolorosas que viveu 
passivamente, modificando os enlaces dolorosos e ensaiando na brincadeira as suas expectativas 
da realidade, constituindo-se assim em uma importante ferramenta terapêutica. Estudiosos como 
Piaget (1975) e Wallon (1992), afirmaram que os jogos ajudam a criança a construir novas 
descobertas, a desenvolver e enriquecer sua personalidade por entender que jogando, a criança 
pode aprender a extrair da vida o que a vida tem de essencial. Nesse sentido, toda essência do jogo 
sintetiza-se em suas regras, pois é operando dentro de algumas regras e percebendo com clareza 
sua essência, que vivemos bem e nos relacionamos com o mundo. Portanto, jogar é viver 
plenamente. 
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O planejamento estratégico para micro e pequena empresa com a utilização do 

Balanced Scorecard 
Júlio César Ferreira Araldi, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
O planejamento estratégico empresarial visa auxiliar e traçar rotas para que os resultados esperados 
pelas organizações sejam completamente atingidos de forma coerente e eficaz, com esse intuito, 
faz-se necessário o aproveitamento das ferramentas de gestão disponíveis que facilitem sua 
implantação na empresa. O Balanced Scorecard apoia-se em quatro expectativas de resultados e 
vem sido muito utilizado como sistema de gestão estratégica, ele tem possibilitado traduzir as ideias 
da alta direção aos demais colaboradores, o objetivo será à aplicação desse sistema na micro e 
pequena empresa, já que esse porte apresenta números significativos em diversos setores do 
mercado, e deverá auxiliar os empresários a desenvolverem suas empresas de forma concisa e 
estruturada. 
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Jogos e brinquedos no tratamento de TDAH: o lúdico como fonte de 

conhecimento e aprendizagem 
Carolina Queroga, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo despertar interesses de discentes e docentes para uma 
aprendizagem significativa na construção do processo diversificado e criativo dos alunos TDAH em 
sua apren-dizagem. O professor precisa proporcionar atividades lúdicas onde a criança possa 
ampliar conhecimentos, raciocínio rápido, sociabilização, reflexões, coerências de escrita, 
flexibilidade para que o educando se torne uma pessoa letrada, critica com capacidade de 
transformação É de grande importância dos profissionais da educação fazer com que a utilização 
dos jogos de aprendizagem para as series iniciais do ensino fundamental desenvolva uma 
experiência diferente de memorização que estimulem os alunos com TDAH para aprendizagem e 
que possam explorar o mundo por si próprio, mas em um ambiente adequado 
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A importância da capacitação profissional para o professor tutor 
Dorinda Guaraci de Jesus Ferreira, Gabriela Rossetti 

 
Resumo 
 
O trabalho de conclusão de curso e em questão tem como objetivo realizar um estudo sobre a 

importância da capacitação para o professor tutor na Educação a Distancia fazendo-se uma análise 
da bibliografia disponível sobre o tema, verificando que os professores tutores tem um papel de 
grande importância dentro desta modalidade, atuando como mediadores do conhecimento, e por 
ser o elo que une o estudante a Instituição que oferta os cursos a distancia, deve estar preparado 
para o exercício de suas funções por meio de capacitações continuadas garantindo um trabalho de 
qualidade. 
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A inclusão dos deficientes no ensino profissionalizante:Um estudo teórico das 

práticas educativas 
Valéria Bernardin, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este estudo teve como propósito conhecer e verificar como as práticas docentes utilizadas nas 
escolas técnicas e nas oficinas pedagógicas, permitiram o acesso e o desenvolvimento dos 
deficientes auditivos, visuais, físicos e intelectuais durante a educação profissional. Através de um 
levantamento bibliográfico detalhado, usando como fontes provedoras artigos científicos e livros 
publicados, pode-se visualizar, primeiramente, a dimensão histórica das escolas técnicas 
profissionalizantes no Brasil e os aspectos legais que fundamentaram este tipo de modalidade de 
ensino. As deficiências foram apresentadas nos capítulos seguintes, juntamente com uma 
explanação das escolas, cursos e práticas pedagógicas que serviram como facilitadores para o 
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para o processo de formação 
profissional. Foi observada, ainda, a falta de formação adequada do professor para atender os 

deficientes nas escolas e como as adaptações curriculares favoreceram as práticas inclusivas dos 
deficientes no processo de qualificação para o trabalho. 
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Treinamento e desenvolvimento humano: a estratégia para o desenvolvimento 

das organizações 
Roger Alexandre Milan Brochado, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo está em apresentar e avaliar os pontos essenciais que são imprescindíveis 
para o crescimento e desenvolvimento das organizações através do investimento em treinamento e 
desenvolvimento humano, o qual preza a frequente preparação e capacitação de pessoas como a 
estratégia para que sejam alcançados os objetivos desejados e a constante manutenção da saúde 
da organização na gestão de processos e pessoas. Uma analise criteriosa da situação atual deve ser 
realizada para identificar todos os problemas existentes e prioriza-los na escala de execução através 
de um consistente planejamento o qual sinalizará qual será ou quais serão os treinamentos que 
serão realizados para iniciar um trabalho assertivo e eficaz. Este artigo tem como finalidade 
identificar dentro do contexto estudado, a grande importância do treinamento e desenvolvimento 
de pessoas dentro de uma organização. Na conclusão deste trabalho espera-se que seu conteúdo 

colabore para um melhor entendimento e aplicação do assunto em destaque. 
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Utilização de equipamentos de AOI (Inspeção Ópticas Automatizada) na 

redução do tempo de Changeover em linhas de SMT (Tecnologia de montagem 

em superfície) 
Roberto José dos Santos, Alexandre Najm 

 
Resumo 
 
As empresas eletrônicas que trabalham com a tecnologia SMT (Tecnologia de Montagem em 
Superfície) encontram-se cada vez mais diversificadas e tendo em vista que produtos eletrônicos 
têm um ciclo de vida de pouca durabilidade no mercado, as empresas necessitam de uma rápida e 
eficiente troca de produtos (changeover) para não perder muito tempo com as linhas produtivas 
paradas. Esta troca de modelo freqüentemente se torna o gargalo nas linhas produtivas, pois muitas 
vezes consome um tempo não previsto para liberação dos itens pelo setor de qualidade, não tendo 
uma resposta rápida sobre a possível existência de não conformidades. Com base nessas 
informações, este artigo tem como foco demonstrar o ganho em qualidade e redução do tempo de 

changeover para liberar a linha com o auxílio de equipamentos de AOI (Inspeção Óptica 
Automatizada). 
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Relação entre inclusão, deficiência intelectual e psicologia 
Tatiane Dias da Silva, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O presente artigo teve como objetivo e embasamento teórico o intuito de efetivar uma investigação 

na relação entre alunos incluídos, à deficiência intelectual e a psicologia. Neste estudo foi possível 
observar que as resistências humanas são os maiores obstáculos para uma inclusão efetiva, ainda 
pode-se ressaltar questões como problemas de capacitação profissional, contexto escolar no geral 
e questões familiares. A importância do psicólogo se concretiza em quebrar paradigmas em todas 
as totalidades pertencentes aos deficientes intelectuais, para que os mesmos sejam de fato 
incluídos. Outro contraponto da área psicológica se restringe a um trabalho incisivo com a família e 
escola, pois é na relação familiar que se inicia o desenvolvimento da personalidade e também o 
primeiro contato social estabelecido à criança, e para continuar este duelo social a escola vem como 
continuidade neste processo, ao qual a criança tem que se sentir acolhida por todo o grupo ao qual 
pertence. 
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Com arte também se inclui: o uso da arte para a alfabetização na rede regular 

de ensino 
Suely Aparecida Huck Zanetti, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo é uma revisão bibliográfica e apresenta a importância da arte no processo de inclusão 
das crianças com deficiências na rede Regular de Ensino. Na busca de entender o quão significativo 
é a expressão desta linguagem a autora elegeu alguns referenciais teóricos, como a Pedagogia 
Waldorf, Gestalt, Henri Wallon e Jung que nos permite observar o quanto a arte propicias o 
desenvolvimento sob vários aspectos. O professor engajado na inclusão de seus alunos deve fazer 
uso das áreas de Arte como recurso pedagógico no intuito de garantir uma melhor alfabetização, 
influenciando também no desenvolvimento pleno que engloba o intelecto, o motor e o emocional. 
Todas as áreas de Arte se tornam atividades de aprendizado quando utilizadas de forma a inserir 
conteúdos aos alunos, como um contexto educacional é capaz de prender a atenção de todos 
levando a uma participação plena. 
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A importância do planejamento e controle 
Cassio Victor Contato, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem o intuito de mostrar e influenciar as pessoas, micros e pequenas empresas, 

empreendedores e gestores, de que a controladoria tem grande importância nas empresas atuais, 
não somente com o mecanismo do passado de contas a pagar e contas a receber, mas o sim de 
mudar o rumo da companhia. E isso tudo através de planejamentos, não somente os vistos neste 
trabalho, mas sim todos os modelos existentes, e os que estarão por vir, pois através deles 
conseguiremos chegar o mais próximo de prever o futuro, algo impossível para o homem, mas com 
planejamentos chegamos perto, e se conseguirmos controlá-los e ajustá-los de 
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Fratura do osso escafóide, formas de tratamento: um estudo bibliográfico 
Carla Rosane da Silva Souza, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
O osso escafoide, também chamado de navicular, localiza-se no punho (mão). Considerando fratura, 

o rompimento do osso, pode-se afirmar que uma fratura do escafóide pode se não bem tratada, 
além de trazer limitações ao movimento do punho, a irrigação sanguínea da área pode ficar 
severamente comprometida.O presente trabalho tem como objetivo conhecer os tratamentos dados 
as fraturas do osso escafoide, sob o prisma da fisioterapia. Assim, aborda-se principalmente, a 
cinesioterapia, considerada pelos autores como a mais eficiente das terapias, mas busca-se 
respostas também na termoterapia, massoterapia, eletroterapia e hidroterapia, Para desenvolvê-lo, 
buscou-se material na biblioteca, bem como na web, sendo tudo referenciado de acordo com as 
normas da ABNT. 
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Desenvolvimento psicomotor: educação infantil 
Cintia Regina Penasso de Souza, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo trata da importância do desenvolvimento psicomotor da criança em paralelo com 

a educação e tem como objetivo ilustrar as fases do desenvolvimento psicomotor na construção do 
saber. Através da realização de pesquisas de diversos autores e as suas diferentes opiniões, foi 
possível encontrar ligações em cada teoria e perceber que estas ligações são fundamentais para que 
este desenvolvimento seja entendido, e assim, auxiliar os educadores no processo da aprendizagem. 
Vários aspectos dentro do desenvolvimento psicomotor devem ser considerados, como jogos e 
brincadeiras, exercícios para idade adequada e a faixa etária de cada criança, sendo todos possíveis 
de serem trabalhados com o educador e com a família. 
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Família e Escola: Influência no processo de aprendizagem 
Claudia de Oliveira Sotocorno, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo trata da importância da participação das famílias no processo de aprendizagem. 

Sabendo-se que, a aprendizagem é um processo contínuo que se desenvolve no ambiente familiar 
e social, faremos um estudo do contexto familiar com o contexto escolar. A problemática em foco 
permite analisar a situação atual dos pais e suas dificuldades em acompanhar o processo escolar 
dos filhos, assim como a sua postura em relação a escola, que servirá de fonte de estudo para os 
profissionais da educação que pretendem construir uma relação de parceria com as famílias, já que 
a escola e a família são de suma importância para a construção de uma aprendizagem qualitativa e 
significativa. Através da realização de pesquisas de diversos autores, foi possível encontrar meios 
para estruturar esta relação família e escola neste processo fundamental que é a aprendizagem. 
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Contribuições da terapia ocupacional no processo de inclusão escolar 
Renata Ines Dechen Canale, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Com a proposta da educação inclusiva, a atuação do Terapeuta Ocupacional tem se manifestado na 

área educacional. O objetivo do estudo foi analisar as contribuições da Terapia Ocupacional no 
contexto da inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais. A premissa da 
educação inclusiva configura-se no ingresso e permanência do aluno na escola, a partir da atenção 
às suas peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento. Para oferecer um ensino de qualidade 
a todos os alunos, a escola precisa reorganizar sua estrutura de funcionamento, metodologia, 
recursos pedagógicos, e principalmente que os profissionais envolvidos estejam preparados para 
esta demanda. A partir do levantamento bibliográfico referente ao tema, conclui-se que o Terapeuta 
Ocupacional tem contribuído como mediador e facilitador com os alunos, a família, professores, e a 
sociedade, auxiliando na autonomia, aprendizagem, acompanhando o desenvolvimento infantil, 
através das atividades, o uso de tecnologia assistiva, a adaptação de materiais e a constituição de 
ambientes acessíveis 
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Dificuldades de aprendizagem da lectoescrita de alunos com dislexia 
Elaine Cristina Damasceno, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
É possível constatar um a preocupação de pais e professores quanto às dificuldades sofridas por 

seus alunos e filhos em relação à leitura e escrita. A preocupação não é sem fundamento, pois 
dificuldades na lectoescrita podem desencadear problemas em outras áreas da aprendizagem e 
comprometer seu futuro. A dislexia é um dos termos mais utilizados dentro das dificuldades de 
aprendizagem. Compreender as causas pelas quais uma criança tem dificuldades na sua lectoescrita 
é de suma importância para encontrar estratégias adequadas para enfrentar sua dificuldade, nem 
todas as crianças que tem dislexia apresentam as mesmas características, sendo a única 
característica em comum, apresentarem dificuldade na lectoescrita. 
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A comunicação na gestão de projetos 
Nadir Duarte da Cunha, Divino Fernando da Costa Lessa 

 
Resumo 
 
Este artigo trata da importância da comunicação na gestão de projetos. O conteúdo de referencia 

teórica que fundamenta o artigo foi baseado em fontes como PMBOK, dissertação, experiências de 
profissionais e estudos sobre gerenciamento de projetos e relações humanas. Estudos do Project 
Management Institute (PMI) Chapters Brasileiros tem apontado a comunicação como um dos 
problemas que mais ocorrem nos projetos, apontam também situação curiosa no perfil do gestor de 
projeto, onde as habilidades mais valorizadas pelos empregadores são também as que apresentam 
maior deficiência. Mesmo dispondo de material de referencia como o guia PMBOK por exemplo, os 
resultados in-dicam que pelo fato dos projetos estarem, em muitos casos, nas organizações, os 
problemas de comunicação também podem ser herdados. Sendo assim, a utilização de uma gerência 
de comunicação em um projeto, aproveitando experiências bem sucedidas e desenvolvendo novas 
ferramentas, pode trazer vários benefícios para o bom desenvolvimento e boa execução do projeto. 
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O lúdico como ferramenta na inclusão escolar 
Patricia Carlota Zuca dos Santos, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo foi realizado com o intuito de incorporar a ludicidade na ação educativa como um 

importante recurso utilizado no espaço escolar sendo ferramenta na inclusão escolar. O tema surgiu 
pelo interesse de pesquisar o brincar como um elemento contribuinte para o desenvolvimento 
cognitivo da criança, pois de acordo com a bibliografia levantada, o brincar é uma das formas mais 
completa que a criança tem de se expressar, comunicar, interagir, sentir, tanto no campo cognitivo, 
quanto motor, físico e afetivo. O presente artigo é fundamentado numa vasta pesquisa bibliográfica 
que o sustenta e conclui-se que o uso do lúdico pode propiciar a inclusão através das práticas 
pedagógicas. 
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O estresse infantil e os problemas de aprendizagem 
Erika Giorgiani Valeriano, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O estresse infantil, ainda é pouco conhecido no Brasil, no entanto, sua concepção e sua 

sintomatização assemelham-se ao dos adultos, diferenciando-se possivelmente em seu quadro 
evolutivo. É extremamente importante a visualização desse problema em crianças e adolescentes, 
uma vez que estes se tornam mais propensos as reações de estresse, quando são submetidos a 
experiências se-jam elas, de fontes externas ou fontes internas. Um estudo tão importante quanto 
o da origem do estresses infantil é o aspecto negativos deste processo de adoecimento dentro da 
aprendizagem. Este trabalho tem como proposta demonstrar algumas características de suma 
importância no âmbito educacional, que se mal administradas podem tornar-se uma grande aliada 
ao desenvolvimento do estresse infantil, visando o declínio da aprendizagem e consecuti-vamente 
gerando queda no de-sempenho escolar. 
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Tratamento fisioterápico para hérnia de disco lombar: uma revisão bibliográfica 
Camila Goulart Costa, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
Neste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre Hérnia de Disco Lombar. Buscar a 

fisiopatologia, sintomatologia, mecanismo de reabsorção da hérnia discal lombar e tipos de 
tratamento conservador. Aspectos anatômicos e biomecânicos da coluna vertebral e nervos 
espinhais. É uma patologia que acomete estruturas articulares alterando o funcionamento 
biomecânico das regiões e dos tecidos naturais adjacentes. O crescente número de casos de hérnia 
de disco vem aumentado rapidamente nos últimos anos. Objetivo: Esta revisão bibliográfica foi 
realizada para uma maior compreensão do mecanismo da lesão da hérnia de disco e dos benefícios 
da intervenção fisioterapêutica. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica através de sites 
SciELO, LILACS, BIREME e PEDRO Resultados: Foram encontrados seis artigos que compreendiam 
os critérios de inclusão. Conclusão: Podemos concluir que entre os estudos presentes neste trabalho 
existem várias formas de tratamento para reabilitação de pacientes com hérnia de disco. 
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Fobia escolar 
Debora Nunes de Melo, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O estudo trata da Fobia escolar, trata-se um medo exacerbado que a criança sente em ir para a 

escola. Ela se revela primeiramente com a recusa da criança em se deslocar para o ambiente escolar, 
inventando desculpas, o que culmina por evitá-lo. Como a própria criança ainda não sabe que está 
com medo, geralmente, o quadro se manifesta com mal-estar, podendo apresentar vômitos,dor de 
cabeça, dor de estômago, náuseas e tonturas na sala de aula. Muitas vezes, esses sintomas podem 
iniciar antes mesmo da criança sair de casa. 
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A fisioterapia na Síndrome do Impacto do Ombro: uma revisão de literatura 
Aline Belotti de Medina Coeli, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
A Síndrome do Impacto é uma das causas mais comuns de dores no ombro em adultos. Essa 

síndrome produz dor e limitação funcional, especialmente na realização de atividades acima da 
cabeça. A fisioterapia é indicada como forma de tratamento para auxiliar no alívio dos sintomas 
dolorosos e na reabilitação. O objetivo deste trabalho foi o de falar sobre a pa-tologia para que 
possibilite ao profissional de fisioterapia conhecimento, contribuindo assim para a recuperação da 
saúde das pessoas acometidas pela SIO. O objetivo geral do trabalho foi: conhecer o programa de 
reabili-tação fisioterapêutica na SIO. Os objetivos específicos foram: identificar os fatores inerentes 
à lesão; esclarecer as alterações estruturais ocasionadas pela SIO; descrever as fases da reabilitação 
fisioterapêutica. Trata-se de uma revisão de literatura realizada em livros e revistas eletrônicas 
científi-cas. 
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A importância do coordenador dos pólos de apoio presencial na gestão de 

qualidade na EAD 
Cristiane da Silva Ribeiro, Gabriela Rossetti 

 
Resumo 
 
Nos últimos anos a educação a distância tem se solidificado, pois tornou-se uma alternativa viável 
e capaz de oferecer ensino de qualidade a milhares de estudantes dos vários níveis de ensino. No 
que tange ao Ensino Superior a procura por cursos de graduação tem aumentado significativamente 
e com isso a necessidade de organização dos processos pedagógicos e da estrutura humana, segue 
cada vez padrões mais rígidos necessitando assim de um permanente aprimoramento que vise a 
manutenção da qualidade na oferta destes serviços. Nesse sentido, os Polos de Apoio presencial 
enquanto estrutura física localizada próximos aos locais de residência dos estudantes devem ter 
condições de proporcionar o aporte necessário a consecução de seu processo educacional, mas para 
tanto necessita do Coordenador de Polo o qual procurará organizar as rotinas e serviços de forma a 
assegurar a qualidade necessária a formação profissional dos mesmos. Tendo em vista as 

proposições supra citadas busca-se através desta pesquisa de ordem bibliográfica discutir o papel 
deste profissional enquanto elemento humano que trabalha no sentido de assegurar a qualidade e 
a efetivação do processo de ensino-aprendizagem. 
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Escola e família 
Francisca Gomes de Almeida, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este estudo tem como objetivo central discutir a importância da família e o papel dos pais na 

educação das crianças, traçando um paralelo entre o papel da família e o papel da escola, buscando 
para isso a participação, os limites e as responsabilidades que cada um deve assumir no 
desenvolvimento do educando. Em uma perspectiva Psicopedagógica a divisão de papéis é 
fundamental, de maneira que cada instituição assuma suas responsabilidades na vida da criança, 
possibilitando o melhor desenvolvimento emocional e físico para que mais tarde possam, explorar 
toda a sua capacidade de inteligência sem qualquer prejuízo. Para a criança é muito importante o 
aprendizado que se inicia na família, pois este é o primeiro grupo social a qual ela fará par-te. Assim 
a mesma poderá estender suas conquistas a partir das novas relações sociais, as quais vão fazendo 
parte, ou seja, é aí então que entra o papel da escola, pois esta também servirá para a ampliação 
dos conhecimentos e dos grupos sociais que as crianças estão inseridas. 
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Surdez e a Língua Brasileira de Sinais 
Maria Izabel Caetano da Silva, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O presente artigo teve como objetivo dialogar, discutir, a partir de um embasamento teórico de 

conhecimentos e informações, sobre o que é surdez, tipos e graus, sua etiologia e prevenção, 
partindo para a comunicação dos surdos e a língua brasileira de sinais, que foi oficialmente legalizada 
no ano de 2002. Encontramo-nos atualmente no inicio de um processo de inclusão, já temos as 
políticas publicas e educacionais que defendem a inclusão, mas ainda há muito que fazer para que 
realmente cheguemos a um caminhar ideal. Boa parte dos surdos do Brasil são invisíveis e ignorados 
pela sociedade, muitas vezes é pela falta de conhecimento e informação pela qual passamos. Foi 
possível concluir que os surdos são cidadãos capazes de desenvolverem qualquer atividade, e que 
são pessoas que defendem seus direitos e cultura. 
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Stress do aluno do processo de alfabetização 
Iane Monteiro, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Existem poucos estudos realizados sobre o stress infantil, por considerar-se a infância um período 

mágico e livre de preocupação. Por meio dos estudos bibliográficos registrados neste artigo, com o 
objetivo de perceber que a criança é tão suscetível ao stress quanto o adulto e uma das situações 
que contribuem para o agravamento do stress infantil é a alfabetização. O stress instala-se quando, 
a aprendizagem torna-se um peso e não uma sofisticação. Crianças pressionadas por muitas 
atividades, que não sabem lidar com seus erros, que possuem pais exigentes, podem desenvolver 
o stress, causando sérios danos ao seu desenvolvimento. 
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Comunicação e comportamento organizacional 
Elizelda Freitas da Costa, Valéria Maria da Luz Bleyer 

 
Resumo 
 
O contexto mercadológico atual é globalmente competitivo e marcado por mudanças rápidas e 

diante disso cada vez mais se demanda equipes interadas e competentes. O desafio de se obter, e 
manter colaboradores capazes de gerar crescentes resultados positivos por sua vez trás uma série 
de outros desafios intrínsecos à questão, e neste quesito a comunicação interna, e externa, da orga-
nização é evidenciada e gera forte influencia sobre o seu comportamento como um todo. A questão 
tem sido amplamente abordada por pesquisadores e profissionais da área, no presente estudo 
verifica-se um diagnóstico sobre comunicação e comportamento orga-nizacional empresarial onde 
fica explícita a necessidade de as empresas serem mais envolvidas com a forma empreendedora de 
gerir os negócios que obtenham resultados positivos, proporcio-nando oportunidades para que todos 
os funcionários da organização possam atuar como empreendedores corporativos. 
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Inserção do adolescente com deficiência auditiva no âmbito social 
Ana Maria Monte da Silva, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Amplas pesquisas existentes referem-se à linguística e a educação, sua inclusão social, mas pouco 

se tem estudado sobre suas condições afetivo-emocionais, principalmente aquela vinculada às suas 
relações com a própria imagem. Através de estudos realizados vimos que a Adolescência é um 
período da vida, na qual a personalidade apresenta um desenvolvimento significativo em relação a 
sua própria imagem, na qual as relações com o mundo refletem aquilo que o adolescente sente a 
respeito de si mesmo, conside-rando-se a dificuldade das pessoas surdas para se expres-sar e se 
comunicar com as pessoas ouvintes, interrogamos como é que o adolescente portador de deficiência 
auditiva se vê neste contexto social. Este trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão sobre à 
inserção do adolescente portador de deficiência auditiva e sua in-teração no âmbito social. 
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Gerência de projetos: uma conferência entre o XPM e o PMBOK 
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Resumo 
 
O desagrado dos clientes em relação às invenções de software, que são entregues pelas empresas 

no mundo todo, tem feito com que haja um investimento apreciável no gerenciamento de projetos 
de software por parte destas empresas. No entanto, a metodologia de gerenciamento de projetos 
de software muitas vezes se torna abstrato, abrangendo diferentes metodologias de gerência com 
princípios contrapostos. A especialidade da Gerência de Projetos força a nossa prudência para 
detalhes imprescindíveis para o sucesso do projeto. A ocasião de conduzir um empreendimento só 
à base de muitos gráficos, artifícios e percepção são passados. É essencial entender nitidamente a 
missão, os objetivos, o escopo e a entrega de cada projeto desde a sua apreensão. Neste trabalho 
foi realizado um esboço comparativo entre dois métodos de gerenciamento de projetos a fim de 
ministrar ao leitor uma base de informação sobre a área, para que ele possa eleger entre o melhor 
procedimento para sobrepor em seu trabalho 
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O papel do professor tutor presencial como mediador do conhecimento em 

instituições de educação a distância 
Gisele Hennes, Cláudia Kull 

 
Resumo 
 
As novas tecnologias da informação e da comunicação surgiram na atualidade como propulsores da 
educação à distância, principalmente devido à ampliação do acesso da população à Internet, a qual 
oportunizou a milhares de pessoas a inserção em cursos ministrados na modalidade EAD. Para 
responder as necessidades desta nova modalidade educacional ocorreram mudanças na organização 
dos cursos redefinindo o papel do professor enquanto elemento primordial no processo 
ensino/aprendizagem. Sendo assim, a EAD conta com professores virtuais que atuam na Plataforma 
de transmissão de filmagens, professores tutores a distancia que acompanham o desenvolvimento 
do processo de ensino aprendizagem e o professor tutor local que acompanha as atividades nos 
Pólos de Apoio Presencial. Este último elemento o professor tutor presencial aparece neste contexto 
como um mediador do conhecimento, pois caberá a ele estimular o aluno a realizar o auto-estudo, 

orientar atividades e enriquecer os mesmos com suas experiências profissionais ampliando as 
oportunidades de aprendizagem, descobrindo competências, habilidades e desenvolvendo valores 
garantindo a qualidade e a efetivação dos objetivos da Educação a Distancia. 
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Alfabetização Construtivista: o ambiente propício para ler e escrever 
Islaine Gonçalves, Milton Gonçalves de Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O construtivismo não é um método para a prática pedagógica. No entanto, ele contribui para o 

entendimento da forma como ocorre o aprendizado, e, nesse sentido, influencia na definição dos 
objetivos da educação formal e na formulação da intervenção pedagógica. Neste trabalho o educador 
terá a oportunidade de se deparar com algumas atividades práticas, que levam o aluno a aprender 
ler e escrever, sem resumir a aprendizagem em mera cópia ou escrita sem signifi-cado. Embora 
muito se fale em construtivismo, poucos professores são adeptos a essa abordagem ou não estão 
preparados para tanto, o que prejudica a aprendizagem dos alunos. 
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Inclusão a partir da família: o preparo e aceitação da família para uma inclusão 

bem sucedida 
Lívia dos Santos Yachel, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
O presente artigo teve como objetivo verificar a inclusão da criança a partir da família. Tem-se a 
família como principal responsável pela guarda e educação da criança com necessidades especiais. 
O fato de perceber-se a importância da família na formação do indivíduo leva-se a pensar em sua 
atuação para a inclusão do filho com deficiência. Através da pesquisa a partir de uma revisão 
bibliográfica, percebeu-se que em alguns casos a família pode ficar excluída das informações e 
participações do tratamento da criança, o que a leva a um sentimento de insuficiência e incapacidade 
diante de sua criança, muitas vezes prejudicando sua própria aceitação. Visto que a família pode ter 
diversas reações ao receber a notícia do nascimento da criança com deficiência, concluiu-se a 
importância do acompanhamento e orientações para a família, bem como o preparo do profissional 
para transmitir a notícia do nascimento da criança com deficiência. 
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Vínculo afetivo: a relação professor-aluno e a aprendizagem 
Katia Cilene Anatir Carolino, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo científico tem como objetivo demonstrar ao professor a importância do vinculo 

afetivo na aprendizagem, uma vez que o objetivo da educação é preparar o sujeito para exercer a 
cidadania com criticidade e reflexão. Para que isso aconteça os seres humanos devem sentir-se 
amados e respeitados e por meio do vinculo afetivo sentir-se seguros e amparados dentro do 
contexto em que vivem, seja no âmbito familiar ou escolar. Sendo assim pretende-se entender de 
que forma o vinculo afetivo pode influenciar na aprendizagem por meio de uma relação aluno- 
professor. 
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Eficiência e Eficácia: o diferencial competitivo das organizações que incluem a 

logística no planejamento estratégico 
Edenir Silva Costa, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
A acirrada concorrência resultante da globalização da economia mundial exige que as empresas 
busquem eficiência e eficácia em todos os seus processos para conquistar e manter uma fatia do 
mercado, a logística pode ser o diferencial para fidelizar clientes e melhorar o nível de 
competitividade, assim, pretende-se demonstrar que a correta visão da logística, pela alta 
administração, no planejamento estratégico, resulta em benefícios para a empresa. Foi realizada 
pesquisa bibliográfica de artigos e livros de autores especializados, que permitem concluir que há 
redução de custos ao longo da cadeia de suprimentos e aumento de lucratividade com oferta de 
serviços mais regulares, confiáveis, de qualidade e a baixo custo para atender as necessidades dos 
cada vez mais bem informados clientes 
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A avaliação como instrumento de melhoria na qualidade dos processos 

educacionais nos cursos superiores em EaD 
Ozório Torquato Junior, Cláudia Kull 

 
Resumo 
 
Ao longo dos anos os processos avaliativos em educação vêm se modificando embasados em 
diferentes métodos e características, respondendo a própria organização da sociedade e as 
inovações trazidas por esta transformação. Sendo a avaliação um instrumento educacional garantido 
pela LDB de forma contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos, faz-se necessário entender como a avaliação ocorre dentro de 
Instituições Educacionais que atuam com a modalidade a distancia, enquanto possibilidade de trazer 
informações que possam ser utilizadas para a elaboração de planejamentos, estratégias, correções 
dos processos educativos e outras necessidades que contribuam para a oferta de uma educação de 
qualidade. 
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Como as empresas de médio porte gerenciam seus estoques: estudo de caso 
Sandra Aparecida Pereira, Alexandre Halle Najm 

 
Resumo 
 
É cada vez mais importante a Gestão de Estoques nas em-presas, este trabalho mostra como as 

empresas de médio porte deixam as áreas de almoxarifado e logística sem a sua devida atenção. 
Baseado em dados fornecidos pela empresa localizada em Cam-pinas, do ramo de peças de 
reposição de equipamentos para limpeza, realizado pesquisa de campo o presente trabalho relata 
as dificuldades que a empresa enfrenta para gerenciar o seu estoque, se-paração de matérias para 
área produtiva, localização de produto final, reduzindo a performance dos funcionários, atraso nas 
entregas, aumento de despesas. As empresas de médio porte esbarram na falta de instalações 
adequadas, disposição de prateleiras, treinamento no que se diz respeito a controle de estoque, 
gerente sem formação superior, falta de computador e ferramenta para baixa de estoque. Este 
trabalho tem como objetivo contribuir para que a empresa reduza seu tempo de busca pelas 
mercadorias, melhoria na organização do ambiente 
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O fator liderança em gestão de pessoas em projetos 
Walmir Bortoletto, Ana Cristina Villafranca, Ana Cristina Villafranca 

 
Resumo 
 
Liderança tem sido apontada em pesquisas, como a habilidade mais valorizada pelas empresas, para 

um gestor de projetos. Projetos necessitam de líderes para conduzir e influenciar pessoas para se 
atingir os escopos dos mesmos. Estudiosos descreveram vários tipos de liderança ao longo da 
história, desde liderança carismática até liderança conectiva que começou a emergir no final do 
século XX. Líderes de projetos tem desafios que vão muito além de aspectos eminentemente 
técnicos aos quais estão acostumados. Em um cenário de mudanças contínuas e em velocidades 
nunca vistas ele tem que inovar e inspirar sua equipe conduzindo-os, com sucesso, a realizar o 
escopo do projeto. 
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Jogo no ensino da matemática nas sérias iniciais: uma visão montessoriana 
Lidiana Trentin, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho trata do Jogo no Ensino da Matemática nas Séries Iniciais, especificamente em 

relação a uma visão Montessoriana e tem por objetivo focar a questão da utilização de jogos e 
materiais pedagógicos para minimizar as dificuldades ocorridas durante o processo ensino 
aprendizagem da matemática, segundo uma visão da pedagogia montessoriana, que tem como base 
o respeito às crianças, a sua individualidade e liberdade, além de partir do pressuposto de primeiro 
parte-se do concreto para depois chegar-se ao abstrato, fazendo uso de materiais e jogos criados 
elaborados por ela. 
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Inclusão, diversidade presente na educação escolar: inclusão e avaliação no 

contexto escolar 
Elisete dos Santos, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Hoje se fala muito em inclusão, afinal a lei determina ?que todos têm direito à educação?. O processo 
de inclusão é um movimento relativamente novo, por isso a importância de se conhecer a história 
da educação especial no Brasil, às leis e decretos que favorecem os alunos com deficiência na 
atualidade e a importância da luta da família para que a inclusão seja real. Através de revisão 
bibliográfica sobre a temática do artigo, objetivou-se investigar a avaliação no cotidiano escolar, 
avaliação da equipe multidisciplinar, avaliação pedagógica e o currículo escolar são relevantes para 
que o processo de inclusão aconteça na sua totalidade. Conclui-se que a avaliação deverá ser 
constante para se definir novas teorias pedagógicas e tornar o ensino de qualidade para todos. Por 
fim o relato de experiência de uma inclusão que deu certo. 
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A educação a distancia como possibilidade de desenvolvimento social e 

educacional nas unidades prisionais 
Sergio Sant?ana Tolosa, André Luiz Gonçalves 

 
Resumo 
 
O presente trabalho versa sobre a implantação da Educação a Distancia nas Unidades Prisionais 
enquanto possibilidade de garantir o desenvolvimento social e educacional dos presos. Nesse sentido 
são realizados estudos bibliográficos sobre o tema de forma a demonstrar a que no atual Estado 
Democrático de Direito, preconizado pela Constituição Federal, Lei de Execução Penal e também 
legislações de Direitos Humanos garantindo acesso à educação a qualquer pessoa. Diante dessas 
leis abre-se precedentes para possibilitar que os presos possam ter acesso a esse direito de forma 
a contribuir para a sua ressocialização, desenvolvimento pessoal, inserção no mercado de trabalho 
e construção de valores que colaborem para a descoberta de novas perspectivas de vida. Nesse 
sentido busca-se também apresentar outras experiências positivas através da parceria entre 
Instituições de Ensino Superior na modalidade a distancia e propostas que podem ser implantadas 

em outras unidades prisionais com vistas a colaborar para a inclusão social de homens e mulheres 
por meio da educação do preso, partindo da premissa que esta é a melhor forma de prevenção da 
criminalidade, e da diminuição da reincidência no crime. 
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Autonomia escolar: a força da comunidade 
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Resumo 
 
A Educação no Brasil desde o Império, nunca conseguiu ser igualitária. O governo sempre tentou 

lidar com essa dicotomia, lançou medidas. Tentou criar políticas que pudessem mini-mizar o caos 
do ensino, mas vemos um ensino pedindo socorro há muito tempo. Os profissi-onais mal formados, 
o grande número de alunos que não são formados, uma comunidade escolar - diretores, professores, 
pais, alunos, coordenadores ? cada vez mais apáticos mais interessados em quererem saber dos 
seus direitos mas dos deveres, nem tanto. A autonomia escolar é o objeto do estudo proposto neste 
trabalho. Como a comunidade escolar pode participar de forma mais consciente e autônoma e 
assumir maior responsabilidade pe-rante suas escolas. O trabalho trará os seguintes tópicos: 
Introdução, Políticas Internacionais, Políticas Nacionais, Educação e Sociedade, Escola, 
Instrumentos da Autonomia, Associação de Pais e Mestres, HTPC, Auto-nomia e Comunidade 
Escolar. 
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Rotina na educação infantil 
Marcia de Moura, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A rotina da Educação Infantil é um dos temas que deixam os educadores muito preocupados. O 

presente estudo tem por finalidade identificar e analisar os passos de um trabalho no curso em 
questão. A Educação Infantil é a etapa da educação que as crianças estão em fase de 
desenvolvimento contínuo, a cada dia há uma descoberta, uma evolução, um desafio, trabalha a 
organização, a se-gurança e a libertação do estresse que uma rotina desestruturada pode causar e 
a disciplina tanto na parte do educar, como também o bem estar físico, como a alimentação e a 
higiene. Para que tudo isso seja atingi-do, garantindo sucesso e qualidade, é necessário que se 
pense e elabore uma rotina comprometida e eficaz, depois de várias pesquisas, foram analisadas 
uma a uma das etapas de cotidiano infantil. 
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Desenvolvimento moral e sua prática na educação infantil 
Marisa Magro Campos, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho, focaliza-se na faixa etária do zero aos cinco anos. Abrange as concepções de 

moralidade por qual passa os educandos, para que por meio da compreensão desta faze possamos 
entender os limites da compreensão dos indivíduos a quais iremos trabalhar. A partir desta 
concepção podemos construir o conceito de ambiente moral que se da por meio de ações implícitas 
e explicitas no agir do profissional da educação, tais ações refletem na formação da personalidade 
dos indivíduos podendo torná-los cidadãos críticos o ou submissos. Desta forma o profissional da 
educação verificar suas ações na construção de uma sociedade. 
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Referenciais de qualidade como instrumento para a melhoria na EaD 
Eliziane Sponton Santos, André Luiz Gonçalves 

 
Resumo 
 
Na atualidade a EaD se consolidando como uma modalidade que colabora para a ampliação das 

oportunidades e acesso a educação, uma vez que seus usuários podem acessar informações através 
de ambientes virtuais, participarem de chats, fóruns e através de outras ferramentas tecnológicas 
que colaboram para a construção de conhecimentos. No entanto é necessário refletir sobre a 
qualidade embutida neste processo, sendo essencial que se discutam questões como planejamento, 
gestão, conteúdo, ambientes de aprendizagem, materiais didáticos, capacitação, treinamento de 
pessoal e outros fatores que contribuem para consolidação desta modalidade. Tendo como base a 
necessidade de estabelecer diretrizes para a condução dos processos educacionais em EaD os 
Parâmetros de Qualidade em EaD foram elaborados com o objetivo de orientar a pratica educacional 
das IES que atuam na modalidade a distancia com o intuito de assegurar a qualidade de educação. 
Considerando o objetivo deste documento o estudo em questão buscará entender através de um 
estudo bibliográfico se as Instituições de Ensino Superior procuram utilizar os parâmetros 
preconizados pelos MEC como base para uma educação de qualidade que promova realmente uma 

aprendizagem significativa e que garanta a inserção de seus usuários no mercado de trabalho. 
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A inclusão da criança surda no contexto educacional 
Daniela de Nóbrega Ferreira Pio, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo tem o objetivo de apontar possíveis caminhos para a inclusão da criança surda no 

contexto escolar, buscando compreender a situação na qual nos encontramos atualmente, 
retomando os principais acontecimentos históricos relacionados à Educação Especial no Brasil. Para 
isso, o artigo é baseado em teorias e estudos de diversos autores envolvidos em pesquisas e 
trabalhos na área da Educação da pessoa com deficiência, mais especificamente na área da surdez. 
Os apontamentos indicam mudanças de leis e de paradigmas ao longo dos anos. Procura-se aqui a 
compreensão dessas mudanças, além do estudo sobre os meios e recursos indicados para a inclusão 
do surdo. Pretende-se também expor e discutir neste artigo os diferentes meios de comunicação e 
de aquisição de linguagem utilizados pela criança surda, que influenciam diretamente no 
desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, na aprendizagem dessa criança. 
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Matemática e os jogos na educação infantil 
Marli Bassi, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é mostrar a origem dos jogos, a sua evolu-ção durante a história da 

humanidade, e enfatizar sua importância no contexto educacional. O tema apresentado nesta 
pesquisa trata da origem dos jogos e sua importância na educação infantil, apresentando de que 
maneira os jogos podem contribuir para o conhecimento da matemática. Este trabalho apresenta 
citações de autores que justificam e enfatizam as contribuições que o jogo pode proporcionar à 
criança e mostra a necessidade de relacioná-los ao processo ensino-aprendizagem para melhor 
desenvolvimento de aptidões existentes na criança e que devem ser estimuladas de maneiras lúdicas 
e prazerozas. 
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Superdotação: intervenção psicopedagógica 
Marlucia da Conceição Sousa Oliveira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A interferência cultural que é passada de geração para geração, as dificuldades financeiras que nos 

obrigam a trabalhar. Recompensar os filhos pela falta de tempo para ficarem juntos, a compensação 
no tratamento da criança que desde pequena sempre foi à ?princesinha? ou ?principezinho? dos pais 
dan-do-lhe tudo o que querem, mas ao superprotegerem de qualquer sofrimento, com cuidados 
excessivos que prejudicaram o seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor da criança no 
processo de ensino e aprendizagem. Os alunos mimados ao serem inseridos no contexto escolar 
têm dificuldades de obedecer às normas de funcionamento, de trabalhar em equipe e aceitação das 
opiniões dos colegas, receio de dialogar. Quando a superproteção prejudica o processo de ensino e 
aprendizagem do aluno. 
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O fisioterapeuta na atenção á saúde do trabalhador: sua atuação na identificação 

e prevenção das lombalgias ocupacionais 
Ivanise Corrêa Costa Valejos, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
Os Programa de Qualidade de Vida é um conjunto de ações coordenadas, seu objetivo é prevenir ou 
estabilizar as doenças ocupacionais ajudando na prevenção das lombalgias. Sendo assim, o 
fisioterapeuta possui ações dinâmicas que contemplam a prevenção, assistência e reabilitação dos 
trabalhadores. Buscou-se conhecer a atuação do fisioterapeuta na saúde do trabalhador e sua 
importância para execução do mesmo a fim de minimizar as consequências das lombalgias. O estudo 
é uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório, descritivo e qualitativo que buscou informações 
atuais e relevantes acerca do tema em questão. Os resultados apontaram a importância e atuação 
do Fisioterapeuta no Processo de cuidado a saúde do trabalhador com o intuito de evitar danos 
provisório e permanente ao trabalhador. Concluiu-se que é essencial à participação e o 
reconhecimento do Fisioterapeuta para a implantação e execução de Programas, pois esse 

profissional é indispensável na proteção e promoção de saúde dos trabalhadores 
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A inclusão educacional: um olhar na educação infantil 
Cicera do Nascimento Morais Bento, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Esse artigo visa conscientizar os profissionais da área da educação em uma mobilização rumo a 

inclusão de pessoas deficientes, pois várias parte juntas, tornam-se parte integrante de um todo. 
Contudo o mesmo é baseado em teorias e estudos de diversos autores envolvidos em pesquisas e 
trabalhos na área de educação da pessoas com deficiência. Esse movimento de inclusão busca a 
plena participação no processo educacional, começando o mesmo na educação infantil, o que se 
pode observar que nossas instituições clamam por mudanças, cabe a nós profissionais que 
acreditamos na inclusão fazer com que a mesma aconteça de verdade, pois só assim irá possibilitar, 
que as pessoas deficientes, descubram ainda muito pequenas, um ambiente acolhedor nas 
instituições de ensino regular, que este pode contribuir para que os mesmos vençam suas limitações 
desenvolvendo suas habilidades na interação com o meio. Para que esse individuo se desenvolva e 
cresça no ambiente social e feliz, é de suma importância que todos se unam na busca de novos 
recursos clínicos, psíquicos e educacionais. Ambientes acolhedores em que seja capaz de se 
desenvolver integralmente não como uma pessoa com deficiência, e si como um ser humano. Que 

têm direitos de ir e vim quebrando barreiras e paradigmas nessa nova sociedade que estamos 
formando. 
 
Palavras-chave 
 
Professor e Aluno; Igualdade; Inclusão; Necessidades Especiais. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Deficiente intelectual buscando o seu espaço 
Laiza Sberviglieri, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Através deste artigo,descrevi as dificuldades e preconceitos que o deficiente intelectual 

encontra.Também a importân-cia de uma boa inclusão nos ambientes que o individuo convive, 
familiar, escolar. Na verdade, a nossa sociedade não esta preparada tanto profissionalmente como 
psicologicamente para atender as necessidades desses indivíduos.Indivíduos que são como todos 
nós, porém só precisam de pessoas que entendem as suas limitações.Com a minha experiência e 
convívio em sala de aula, me senti preocupada com tanta descriminação e falta de preparo dos 
profissio-nais.Portanto, resolvi realizar um trabalho que pudesse ao menos um pouco abrir a visão 
de nossos profissionais. 
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A atuação da fisioterapia na osteoartrose de joleho: uma revisão bibliográfica 
Cristiane Brasil Silveira, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
O joelho é uma articulação de mediação do membro inferior, nele encontramos uma superfície 

articular, ligamentos intra-articular, ligamentos extracapsular, meniscos, cartilagem e líquido 
sinovial. Segundo Andrews, 2000 o joelho é uma articulação sinovial classificada tipicamente como 
articulação em charneira (dobradiça), onde as articulações tibiofemorais e patelofemoral são 
contidas dentro de uma só cápsula articular. Quando em extensão total, tem uma excelente 
estabilidade articular devido às tensões ligamentares e musculares. No entanto, quando em flexão, 
o mesmo torna-se instável, possibilitando lesões ligamentares e com o passar do tempo vai 
apresentando disfunções e desgaste ósseo. Esse estudo objetivou fazer um levantamento literário 
e a realizar uma revisão bibliográfica, com a finalidade de mostrar a função da fisioterapia junto ao 
paciente portador de osteoartrose de joelho, sua incapacidade laboral diária e que convive 
diariamente com a dor crônica. As relações da prática da hidroterapia, redução do peso corpóreo, 
eletroestimulação e cinesioterapia para uma boa manutenção e reequilibração dos sintomas. 
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Transtorno de deficit de atenção e hiperatividade: orientações educacionais 
Raquel de Queiroz, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é destacar a criança com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) na aprendizagem e na vida social. Entender o papel do educador no processo de 
aprendizagem e de conhecimento das possibilidades de mudança na vida social e escolar da criança. 
O educador tem um papel pri-mordial na ajuda para o reconhecimento dos sinais da criança com 
TDAH, tendo em vista que é com eles que as crianças passam a maior parte do tempo. Tendo 
professores capacitados que por meio de ações didáticas pedagógicas voltadas para a necessidade 
da criança com Transtorno de Déficit de atenção e hiperatividade com a ajuda de profissionais 
especializados na área, pode- se amenizar e ate solucionar problemas que a criança tende a adquirir 
com este transtorno (TDAH). Fundamentamos os estudos no transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade em autores como Russel A. Barckle; Saul Cypel; Abram Topczewski, Sam 
Goldstein,Michael Goldste-in,entre outros. 
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Dança: desenvolvimento psicomotor na pré-escola 
Roberta Amianti, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como principal objetivo diagnosticar os benefícios da dança no 

desenvolvimento psicomotor da criança e o papel do educador neste contexto. E neste sentido 
procura motivar os educadores, visando buscar formas mais prazerosas de construir por meio da 
dança e de movimentos rítmicos cooperativos situações de aprendizagem e reeducação. Através de 
estudos literários verificou-se a importância da dança enquanto possibilitadora de diversas formas 
de movimento, sendo o mesmo apontado como chave para o desenvolvimento infantil. Defende 
ainda, a idéia que os movimentos expressivos contribuem para a auto-estima, a valorização pessoal 
e a satisfação de aprender, oferecendo para a criança uma melhor qualidade no ensino e na vida. 
Sabendo-se do valor que a dança tem para o desenvolvimento da criança, conclui-se desta forma 
que os profissionais de Educação Infantil necessitam conscientizar-se da importância deste 
conteúdo, ter amplo conhecimento dos estágios de desenvolvimento da criança e saber de suas 
necessidades. 
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Violência escolar e a auto-estima dos adolescentes 
Sandra Maria Siraque, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O artigo versa sobre a violência escolar e a auto-estima do adolescente, inclusive o fenômeno 

bullying, umas das formas de violência que tem recebido amplo destaque na mídia escrita e falada, 
aqui enfocando ado-lescentes em sofrimento psíquico, que são atendidos no Centro de Atenção 
Psicossocial de Mauá e o despreparo da escola para lidar com essa clientela ora vítima, ora 
agressora, trabalhar sua auto-estima sendo este o único meio de redimi-los, buscando alternativas 
para uma escola inclusiva que respeite soluções para conviver com as adversidades, bem como 
enfocando também a dificuldade dos familiares em cumprir o seu papel de apoio a formação social 
destes seres em situação de vulnerabilidade social, emocional. O objetivo do estudo é refletir sobre 
a violência escolar e sua relação com a auto-estima dos adolescentes. 
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A inclusão e o bullying: implicações sobre as diferenças na escola numa 

perspectiva piagetiana 
Anna Karolina Santoro Borges, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Dentre algumas das questões que envolvem a inclusão de pessoas com deficiência destacou-se as 
suas relações com o fenômeno bullying, passando brevemente pelo histórico de como a sociedade 
encarou as pessoas com deficiência e das leis que amparam a inclusão. Demonstramos também, a 
partir de revisão bibliográfica, a importância dos métodos pedagógicos ativos, e da descrição de 
como e porque ocorre o fenômeno bullying, dando pistas para sua minimização, a partir de uma 
maior abertura as diferenças na escola , de um ambiente sócio-moral cooperativo e de outros 
procedimentos de educação moral. Conclui-se, assim, que a formação de professores precisa ser 
mais eficiente no tange o desenvolvimento cognitivo e moral para que estejam mais aptos a lidar 
com tais questões , que a escola deve se abrir a diversidade, e que a sociedade como um todo, 
precisa ter consciência dos mecanismos de exclusão que a acarretam 
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Preconceitos na Escola 
Silvana Gregorio Dezorzi Peres, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A educação é um bem inestimável, por isso, é relevante um estudo sobre as diferenças e 

preconceitos existentes nas escolas, já que passamos uma parte de nossas vidas dentro do ambiente 
escolar, por isso, o presente estudo tem como objetivo pontuar as diferenças e preconceitos que as 
crianças enfrentam no convívio escolar, que são diversas como questões econômicas, sociais, raciais 
ou simplesmente de aparência. Como profissionais da educação é essencial em nosso trabalho que 
possamos identificar quando uma criança está sofrendo com o preconceito sabendo ajudar a passar 
por isso ma melhor maneira possível para que no futuro possamos viver em uma sociedade mais 
justa e onde esteja erradicado preconceito, por isso, devemos começar a bani-lo do convívio escolar. 
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Psicomotricidade na educação infantil 
Vera Lúcia Pelinson Gerardi, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
Existem sistemas e habilidades diversas envolvidas no processo de aprendizagem, entre elas as 

habilidades motoras, que podem ser conseguidas, na Educação Infantil, através de brincadeiras e 
da motricidade, fundamentais para o desenvolvimento infantil. O objetivo deste trabalho é realizar 
um levantamento bibliográfico sobre o que é psicomotricidade e refletir sobre a importância desta 
na Educação Infantil. A psicomotricidade contribui para o processo de alfabetização porque 
proporciona à criança as condições necessárias para que ela se perceba, perceba o outro e o 
ambiente. No período pré-escolar, é imprescindível que a criança adquira conceitos de lateralidade, 
de equilíbrio, de tempo e espaço, ritmo, entre outros, antes de ser alfabetizada porque estes 
conceitos irão facilitar sua aprendizagem de leitura e escrita. O professor tem o papel de trabalhar 
esses conceitos e habilidades e observar o desenvolvimento psicomotor da criança, encaminhando-
a, se necessário para o atendimento psicopedagógico ou psicomotor. A psicomotricidade e a 
psicopedagogia devem trabalhar juntas quando a criança apresentar problemas de aprendizagem 
porque juntas elas podem trabalhar o objetividade dos atos motores e a subjetividade dos 

pensamentos da criança. 
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A história da inclusão nos sistemas educacionais brasileiros: a inclusão escolar 

no Brasil 
Denise Fernandes de Barros, Rosemeire Gomes de Abreu 

 
Resumo 
 
Este artigo teve como objetivo pesquisar a história da inclusão nos sistemas educacionais brasileiros, 
verificando através de pesquisa bibliográfica se a inclusão aconteceu no passado e se está 
acontecendo hoje corretamente na prática nas escolas. A inclusão é respaldada por leis/documentos, 
que garantem o acesso de pessoas com deficiências nas escolas, nas salas de aula. Porém verificam-
se falhas nos sistemas educacionais brasileiros, as quais estão impedindo que a inclusão de fato 
aconteça verdadeiramente nas escolas. As falhas encontradas são: falta de investimento dos 
governantes na formação continuada dos professores em Educação Inclusiva; falta de recursos 
pedagógicos; falta de orientação para a comunidade escolar sobre os direitos das pessoas com 
deficiência; falta de investimentos contínuos na Educação Inclusiva. Pode-se concluir que os 
sistemas educacionais brasileiros ainda não são totalmente inclusivos. 
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Dificuldade de aprendizagem: leitura e escrita 
Vilma Soares Rodrigues, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo trata de questões relativas às dificuldades de aprendizagem em relação à 

compreensão da leitura e da escrita. Aspectos fundamentais devem ser observados para que a 
criança se permita superar as dificuldades. Mas, há a necessidade de conhecer as causas prováveis 
que produzem as dificuldades de aprendizado. Neste sentido, o papel do professor deve ser 
significativo e mediador. Para além disso, saber diferenciar as necessidades biológicas e físicas do 
aluno também pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, poderemos verificar 
ao longo deste artigo as prováveis causas em seu desenvolvimento e aprendizagem que apresentam 
na escola. 
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Lombalgia e tratamento conservador: uma revisão de literatura 
Karine Martins, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
Introdução: A lombalgia ocorre quando alguém relata dor na região lombar, ou seja, na região mais 

caudal da coluna. É também conhecida vulgarmente por 'dor nas costas'. Não se trata de uma 
doença, trata-se de um tipo de dor oriunda de diversascausas. No entanto, é possível contatar que 
na maioria das vezes, não se trata de nada muito severo. Objetivo: analisar a revisar condutas do 
tratamento conservador a cerca do tratamento da lombalgia. Métodos:Estudo do tipo revisão 
bibliográfica. Resultados: Obteve-se resultado satisfatório, encontrando diversos estudos referentes 
ao tema 
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A inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho 
Marcio Jose dos Santos Ferreira, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O objetivo deste documento é apresentar de forma clara e concisa o processo de inclusão de pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho com o objetivo de esclarecer os tipos de deficiência e 
apresentar as barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta. Considerando que após o Censo 
de 2000, o IBGE ? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ? constatou a existência de 24,5 
milhões de brasileiros com alguma deficiência. Tornou-se necessária a inclusão dessas pessoas nos 
meios sociais, principalmente das empresas, que por lei devem cumprir uma cota de contração de 
pessoas com deficiência. Todavia, o processo de conscientização tem se mostrado mais eficaz que 
a lei. Esse processo deve ser realizado respeitando a internalização e cultura de cada indivíduo. 
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Dores musculo-esqueleticas nos estagiarios da clinica especializada em 

acidentes de trabalho (CEAT) 
Farido Salomão Neto, Fernanda Burlani Neves 

 
Resumo 
 
O objetivo desta pesquisa foi verificar a prevalência de dores musculoesqueléticas em estagiários 
da clinica ceat do Rio Grande, acarretadas pelos distúrbios ocupacionais. Os distúrbios ocupacionais 
acometem a maioria das classes trabalhadoras dentre elas estão os estagiários de fisioterapia. Como 
metodologia foi realizado um estudo de campo do tipo transversal, com análise quantitativa, 
desenvolvido através da aplicação de um questionário fechado em 10 estagiários, de ambos os 
sexos, e com pelo menos 6 meses de atuação profissional. Os resultados adquiridos neste trabalho 
mostraram um alto índice de dores musculoesqueléticas dos pesquisados, com 100% de 
lamentações. Concluiu-se que as dores musculoesqueléticas acometem um grande numero de 
profissionais. Em geral 100% dos estagiários sentem desconforto, talvez isto se justi-fique pela 
ausência de períodos de intervalo entre uma jornada e outra, tornando intensa e fatigante suas 

jornadas de tra-balho 
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Controles de 'risco' nos investimentos em ações-fazendo uso do stop no home 

broker 
Ademir José Terhorst, Aloisio Letti Grazziottin 

 
Resumo 
 
Os investimentos em Bolsas de Valores estão se popularizando, no Brasil, ainda não existe a tradição 
de se investir em ações. Ações por si é um investimento de risco aos olhos dos menos esclarecidos. 
A própria palavra risco gera desconforto e medo de perder as economias que o investidor conseguiu 
juntar. Os sistemas Home Broker são usados por corretoras e disponibilizados aos investidores, mas 
praticamente não existem manuais de instrução de como utilizar esses sistemas. Seja pelas 
corretoras de valores, seja por sites especializados e pela própria Bovespa; por isso muito se fala 
em investir em ações e ganhar muito dinheiro apesar do risco, que risco? Os sistemas de proteção 
contra perdas são pouco difundidos e por esse motivo explana-se sobre algumas técnicas de 
proteção do dinheiro do investidor iniciante em Bolsa de Valores. 
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CRM e ERP: sistemas de gestão empresarial. A necessidade atual das empresas 

em gerir e conhecer seus clientes 
Raphael de Almeida Kikuchi, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Este artigo abordará a utilização dos sistemas de gestão empresarial como uma série de estratégias 
para melhoria das políticas, procedimentos e processos dentro de uma organização, através da 
unificação dos processos em sistemas integrados. Estes sistemas possibilitam o armazenamento de 
todas as informações referente aos negócios, para que estas possam ser filtradas e tratadas de 
acordo, visando sempre uma maior satisfação dos clientes aliada à redução de custos para a 
empresa. Para exemplificar como esses sistemas atuam, focaremos em dois: o CRM (Customer 
Relationship Management) e o ERP (Enterprise Resource Planning ); conceituando cada um deles, 
seus modos de atuação, vantagens e desvantagens na implantação dos mesmos dentro do ambiente 
empresarial. 
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Análise e quantificação dos juros e tarifas incidentes em diferentes modalidades 

de empréstimos destinadosa pessoa física 
Fernanda Cruz, Adriano Reci Prestes 

 
Resumo 
 
Neste trabalho foi feito um estudo de diferentes linhas de empréstimos, com o objetivo de definir 
quais os parâmetros que devem ser analisados quando se contrata este tipo de operação bancária. 
Para isto, primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a situação atual da economia 
segundo a posição de alguns autores referente aos juros incidentes em diferentes modalidades de 
empréstimos. Após, foram descritas algumas linhas oferecidas pela Caixa e definidos dois diferentes 
cenários para análise. Com os cenários definidos, foram feitas simulações das diferentes espécies. 
Por fim, observou-se o incentivo ao crédito por parte do governo federal, além da preocupação de 
alguns autores com o fato. Com os estudos de caso, foi possível determinar algumas variáveis que 
devem ser levadas em conta ao se contratar uma operação de crédito, além de características 
específicas de determinadas modalidades. Entre os principais resultados podem-se determinar os 

principais pontos que devem ser analisados ao se tomar um empréstimo, de modo que se tenha o 
menor custo com tarifas, impostos e juros. 
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Gerenciamento de conflitos em ambiente de trabalho e a questão da felicidade 
Adriane Turcatti, Henrique Rauch 

 
Resumo 
 
Este artigo pretende contemplar algumas reflexões referentes ao gerenciamento de conflitos em 

ambiente de trabalho. Diante do aspecto conflito, se estrutura questões relativas aos embates 
intrapessoal, interpessoais e intragrupal. Todos analisados pelo viés do processo de trabalho e sua 
relação neste meio. Esta análise está embasada a partir do suporte teórico de alguns autores. Pela 
sua ótica busca-se demonstrar de que forma se configuram esses conflitos nas relações de trabalho. 
Aborda-se também a questão do tempo por ser ele um dos fatores que permeia o cotidiano de todos 
os sujeitos. O fator tempo da o direcionamento para o ritmo frenético do trabalho. Com isso busca-
se atingir a produtividade e a eficiência com objetivo de se manter no mercado de trabalho. Na 
perspectiva de manter e dar continuidade ao raciocínio elenca-se questões relativas ao 
comportamento. Entende-se que em um ambiente de trabalho existe uma significativa interação 
entre as personalidades que constituem o local. Nesta ótica percebe-se que cada uma possui suas 
próprias características. Essa singularidade ocasiona conflitos quando inseridas no mesmo contexto. 
Nessa perspectiva a observação desta situação está direcionada para o ambiente de trabalho. 

Finaliza-se o artigo expressando questões relativas à felicidade. Entende-se que o ambiente de 
trabalho necessita da contribuição das parcerias e do bem-estar das pessoas que se encontram 
neste recinto. 
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Trabalho e motivação: uma análise do nível de QVT dos colaboradores da 

empresa Pandurata Alimentos Ltda. 
Robson Cardoso Leite, Patrícia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
Este artigo busca observar o nível de qualidade de vida no trabalho de promotores de vendas 
externas da empresa Pandurata Alimentos Ltda.A partir daí, fez-se uma pesquisa descritiva, partindo 
da aplicação de questionários. O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho envolve valores 
empresariais e humanos voltados para a participação e motivação dos funcionários, sendo que a 
sua instituição no ambiente organizacional pressupõe flexibilidade e predisposição da empresa para 
vencer contradições e fortalecer as dinâmicas produtivas (GIL, 2001). Os resultados demonstraram 
que o nível de qualidade de vida no trabalho é insatisfatório, de acordo com os fatores estabelecidos 
por Walton (apud FERNANDES, 1996) como determinantes de QVT. 
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Autoaprendizagem, qualidade e tecnologia: um tripé no modelo EAD 
Rosicler Rossi, André Luiz Gonçalves 

 
Resumo 
 
Procura-se discutir, neste artigo, a importância do modelo de Educação a Distância (EAD) adquirir 

?personalidade? própria na concepção de estruturas que possam dar conta das novas tendências e 
necessidades, sobretudo ressaltando aspectos relacionados à autoaprendizagem com suporte de 
uma tecnologia específica para esta modalidade assegurando ao término do curso a qualidade 
esperada na construção do conhecimento. São desafios que vêm acompanhados da crescente 
procura por estes cursos e dos incentivos sociais e profissionais que invariavelmente rementem ao 
aluno, professor e comunidade na construção de um novo paradigma educacional alicerçado na 
democratização do ensino. Neste cenário o artigo foi construído através de uma pesquisa 
bibliográfica classificada como exploratória e explicativa, cuja linha de pesquisa é o papel e a 
importância do tutor em ambientes de ensino-aprendizagem em EaD, com o objetivo de explicitar 
e elucidar os conceitos e tendências voltados para a qualidade, ferramentas tecnológicas e 
autoaprendizagem na educação a distância. 
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O papel do líder na motivação dos colaboradores na Secretaria Municipal de 

Segurança, Transporte e Trânsito de Pelotas-RS 
Juracema da Silveira Gomes, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo mostrar a importância do líder na questão da motivação de pessoas no 
contexto organizacional. Sabemos que o descontentamento e a falta de motivação dos 
colaboradores é um dos elementos que afeta negativamente a produtividade, a autoestima e a 
qualidade de vida do trabalhador. A liderança está associada a estímulos que atuam na construção 
da motivação ou desmotivação de cada trabalhador; nesse sentido, pretendemos expor neste 
trabalho a percepção dos colaboradores do Departamento de Trânsito e Circulação da SSTT de 
Pelotas quanto aos aspectos que influenciam na motivação ou desmotivação dos trabalhadores. A 
metodologia adotada foi o estudo de caso, por se trabalhar com um caso específico, pretendendo 
explicar uma situação específica. Os resultados obtidos mostraram que o líder deve estar atento às 
ações que motivem e valorize o trabalhador, sendo que o trabalho produtivo está diretamente ligado 

à saúde e qualidade de vida. 
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Instrumentos da política de desenvolvimento urbano na Constituição Federal 
Arthur Antonio Rocha Ferreira, Edival Antonio Iossi 

 
Resumo 
 
O artigo teve por objetivo identificar e analisar os quatro instrumentos posicionados pelos artigos 

182 e 183 da Constituição Federal para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano, valendo-se de metodologia exclusivamente bibliográfica. Partiu da identificação e análise 
prática do Plano Diretor, considerado como instrumento base para utilização dos demais, voltando-
se na sequência ao Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, ao IPTU Progressivo no 
Tempo e a Desapropriação com Pagamento em Títulos da Dívida Pública. Identificando-os, ofereceu 
conclusões práticas sobre a correta utilização dos mesmos pelos gestores que ocupam o Poder 
Público Municipal, sempre buscando utilizar linguagem simples e objetiva que o torne de fácil 
compreensão. Limita-se a análise dos instrumentos posicionados constitucionalmente, apenas se 
referindo àqueles fixados pela legislação infra-constitucional. Busca oferecer soluções práticas que 
possibilitem sua perfeita utilização, indicando aos operadores do Poder Público o caminho a ser 
seguido. 
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O uso da EaD como ferramenta de capacitação profissional no setor industrial 
Noelia Anabel Rodríguez Duera, Renata Belleboni 

 
Resumo 
 
O artigo tem como objetivo apresentar as mudanças ocorridas no setor industrial decorrentes da 

globalização e da inserção das novas tecnologias. Destacando, o papel da educação nesta 
transformação, além de salientar a modalidade a distância como ferramenta de capacitação 
profissional. Uma modalidade que se adapta a este contexto acelerado e competitivo, já que se 
molda ao tempo e ao espaço dos alunos que necessitam constante qualificação mesmo com mais 
exigência de carga horária e disponibilidade laboral. No segmento educacional, a EAD, 
possivelmente deverá evoluir no setor industrial através ou não de universidades internas criadas 
pelas próprias empresas. Enfim, na Era do conhecimento é este que é o responsável pelo progresso 
pessoal e empresarial e que de fato é o diferencial competitivo mais almejado pelo mercado 
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As vantagens na utilização de mídias sociais como ferramenta de gestão 
Paulo Ricardo Mackedanz Flores, Cristiane Hoffmann Moreira 

 
Resumo 
 
Em tempo de mudanças, muitos acontecimentos estão transformando paradigmas e conceitos numa 

velocidade espantosa, para isso as empresas precisam se atualizar para não perderem mercado e 
seus clientes. A satisfação dos clientes é uma forma das empresas manterem-se no mercado a partir 
da conquista e da fidelização de seus parceiros comerciais, por isso o tema satisfação ganhou maior 
importância no contexto da administração de empresas, sendo uma questão de sobrevivência para 
as organização. Atualmente, com o rápido avanço da tecnologia, presenciamos uma mudança na 
forma de como as pessoas se posicionam diante das novas mídias, existindo uma imensidão de 
opções de entretenimento e informação, como blogs, redes sociais e sites de compartilhamento, 
para as empresas isso aparece como uma ótima oportunidade de interagir com seu público alvo. O 
objetivo dessa pesquisa é analisar a utilização das mídias sociais como ferramenta de gestão. 
Identificando as principais vantagens e características das mídias sociais. Para tanto a metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 
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Logística reversa: a reutilização do plástico ABS em uma empresa de peças 

automotivas: estudo de caso 
Raquel Silveira Alves, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
A Logística Reversa se define como uma atividade responsável pelo retorno dos materiais do ponto 
de consumo até o ponto de origem. Nos últimos anos a Logística Reversa adquiriu importância 
nacional e internacional, pois passou a ser entendida pelas empresas como uma forma de 
responsabilidade social e ambiental, bem como uma forma de agregar valor aos produtos. Este 
artigo tem como objetivo principal demonstrar a aplicação da Logística Reversa em uma 
multinacional que atua na área de plásticos no Brasil, onde a sucata gerada torna-se posteriormente 
um insumo para realimentar o processo produtivo de peças automotivas em plástico ABS. 
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Cultura organizacional: representação do comportamento humano 
Ivan Teixeira, Regiane Ap. de Tomazio de Oliveira 

 
Resumo 
 
O artigo trata de uma reflexão sobre Cultura Organizacional através da compreensão da essência 

do Ser Humano e suas representações nas metáforas das relações humanas. Para compor este 
artigo levou-se em consideração a Filosofia, em particular a Teoria do Conhecimento que fala sobre 
a Razão e sua relação com o Abstrato, uma linguagem figurada presente na realidade concreta. A 
proposta é de uma análise da cultura organizacional através do Abstrato, como recurso primário e 
simbólico capaz de identificar as subculturas e contribuir para a construção da cultura 
organizacional. O artigo foi organizado da seguinte forma: o Capítulo I, para compreender melhor o 
comportamento humano dentro das Orga-nizações, inicialmente é preciso refletir sobre os seus 
valores, atitudes e comportamentos, e a relação entre eles. No Capítulo II, o que difere o Ser 
Humano dos demais animais da natureza? Questão que intriga a Filosofia e as demais ciências, a 
metáfora pode ajudar na reflexão. 
 
Palavras-chave 

 
Cultura Organizacional; Psicologia Organizacional; Valores. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Proposta de método de cálculo de custo para eficiência de materiais 
Marcelo Edenilson Faraon, Adriano Reci Prestes 

 
Resumo 
 
A mudança das estratégias, com base na forte concorrência de mercado e a valorização do cliente, 

faz-se necessário, um alinhamento na cadeia de produção. Está atitude só se torna viável se os 
gestores estiverem acompanhando as mudanças internas e externas da cadeia de produção, se 
mostrando conhecedor e controlando as contas e os investimentos da empresa focando para que 
todos na empresa tenham o mesmo objetivo. Por exemplo, o controle sobre a gestão de materiais, 
a empresa deve possuir uma visão voltada para a diferenciação que possa existir no consumo de 
materiais versus lista técnica ou estrutura do produto, a precificação dos materiais parte do principio 
que entre o custo da matéria prima, custo da mão de obra, e margem desejada as empresa mais 
impostos se realizada o custo de venda da peça ou somente internamente o custo de produção da 
mesma, se não mantermos uma visão voltada para cosumo, provavelmente haverá conflitos, pois 
como citado acima o uso correto esta diretamente ligada ao custo de produção, só poderemos ser 
competitivos com controles. É, portanto, visível que a falta de acompanhamento na gestão de 
materiais pode trazer sérios problema a gestão, precisamos um desenvolvimento de competências 

por todos os elos da cadeia de produção, começando de cima para baixo, ou seja, dos Diretores ate 
os operadores, desta forma teremos a possibilidade de desencadear o sucesso sinérgico. É 
necessário que todos estejam comprometidos em compartilhar informações, dispostos a gerenciar 
e serem gerenciados. 
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Qualidade na prestação de serviços, conquista e fidelização de clientes no setor 

de transporte rodoviário: o caso da empresa T.A.L. Transportes Ltda. 
Ronaldo Schiavinato, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo pretende demonstrar a importância da qualidade na prestação de serviços e as 
estratégias para conquista e fidelização de clientes no setor de transporte rodoviário através da 
realização de estudo de caso na empresa T.A.L. Transportes Ltda., localizada no município de 
Piracicaba, SP. As transportadoras estão buscando clientes em potencial, isso faz com que a 
concorrência fique cada vez mais acirrada. E por esse motivo deve-se melhorar a qualidade na 
prestação de serviços e ter também estratégias para conquistar e fidelizar estes clientes. Devido 
aos problemas enfrentados na empresa em relação à padronização, segurança das cargas, falta de 
clientes e equipamentos, a empresa realizou mudanças tanto na questão de organização com a 
implantação da ISO9001/2008, na questão de segurança com instalação de rastreadores e 
montando o setor comercial para resolver a falta de clientes. Essas mudanças foram fundamentais 

e trouxeram resultados satisfatórios para empresa. 
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O marketing de relacionamento na manutenção da fidelidade do cliente no 

segmento médico-hospitalar 
Crisitano Ozelame Finkler, Miguel Zacarias Neto 

 
Resumo 
 
Este trabalho aborda a importância do Marketing de Relacionamento e das suas ferramentas quando 
empregadas para gerenciar o relacionamento entre as organizações e seus clientes. O objetivo deste 
estudo é mostrar como o marketing de relacionamento se torna um diferencial para uma empresa 
do segmento médico-hospitalar, neste mercado de empresas e produtos de grande similaridade e 
competitividade. O marketing de relacionamento para a organização significa saber que o cliente 
define as regras do mercado, reconhecendo esta força e buscando atender as suas necessidades, 
aumentando assim, a possibilidade de vencer os desafios num mundo altamente globalizado, 
dinâmico e turbulento. A metodologia utilizada esta embasada em estudo exploratório valendo-se 
de consulta e estudo bibliográfico e experiência profissional do pesquisador em uma empresa deste 
segmento. O marketing de relacionamento, por contribuir efetivamente na retenção e lealdade dos 

clientes passa a ser considerado uma obrigação, ao invés de apenas um diferencial competitivo. 
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De qual pobreza estamos falando: um estudo da pobreza no território do Centro 

de Referência de Assistência Social I de Santa Bárbara d'Oeste-SP 
Cleide Palodeto, Edival Antonio Iossi 

 
Resumo 
 
O presente trabalho trata do estudo realizado no território do CRAS I de Santa Bárbara d´Oeste o 
qual tem por objetivo contribuir para o redesenho da pobreza das famílias em atendimento social 
através do Programa Bolsa Família e do Projeto Social Municipal Fortalecendo a Família. O estudo 
surge a partir de considerações de famílias em atendimento social em tempo prolongado sem 
apresentar superação das questões que as configuram como perfil de famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Consideramos a necessidade de incluir no pacote das necessidades básicas 
itens que vão além da comida e do vestuário, pois na região onde foi realizado este estudo a 
comunicação e o transporte aparecem no rol das despesas principais. 
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O coaching como ferramenta na construção de um time de alta performance 
Othoniel Roberto Cavion, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este artigo contribui para a visão da importância do coaching. No contexto atual de uma economia 

globalizada, surge a necessidades de mudanças rápidas, o que automaticamente, por meio da 
competitividade presente entre as empresas, acaba gerando uma concorrência saudável, uma vez 
que as organizações passam a visualizar métodos de melhorias contínuas de seus processos e 
gestão. Isto se faz pela importância de inovar para manter-se no mercado. Considerando a 
necessidade de pensar estrategicamente em diferenciais de mercado e ainda, a visão atual do valor 
intrínseco da mão-de-obra, como o maior potencial da organização, surge um papel importante da 
gestão de pessoas em focar no desenvolvimento das competências e consolidação de uma cultura 
organizacional capaz de alavancar os negócios da empresa. Dentro desta visão, o artigo mostra a 
importância do desenvolvimento da prática do coaching como capacidade de transformar equipes 
em times de alta performance por meio do desenvolvimento de lideranças coaches, vislumbrando 
nesta prática, um sistema dinâmico que conduz os negócios de maneira a obter um grande 
diferencial, capaz de atingir os objetivos organizacionais de forma mais eficiente e de maneira eficaz. 

Este artigo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. 
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Atividade física no idoso com demência 
Bruna Rossetti Dias, Edival Antonio Iossi 

 
Resumo 
 
Este artigo teve como o objetivo exercitar a capacidade do saber no cuidado com o idoso. Através 

da revisão bibliográfica, o estudo salientou uma abordagem acerca de informações para que haja 
uma relação entre a Atividade Física e o Idoso com Demência, já que a atividade física é algo de 
tamanha importância para qualquer pessoa. É essencial lembrar que qualquer pessoa irá passar 
pelo processo de envelhecimento onde o nível de funcionalidade é modificado a cada dia devido à 
própria idade, a demência se constitui em vários tipos, mas, sendo ela qual seja necessita de 
compromisso, responsabilidade, empatia, comunicação e habilidades das pessoas que cercam o 
idoso para que ele tenha um bom envelhecimento com qualidade de vida. A maioria dos estudos 
selecionados para este artigo evidenciou que a atividade física previne a instalação de demências e 
traz benefícios importantes para as funções cognitivas de idosos saudáveis e não saudáveis 
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Dislexia: suas manifestações, tratamento e reflexos no meio acadêmico 
Ana Maria dos Santos Baudenbacher, Cida Madureira 

 
Resumo 
 
Os objetivos deste artigo foram analisar e verificar de que modo as manifestações da dislexia podem 

refletir e interferir no meio acadêmico e na vida das pessoas portadoras desse distúrbio. Além de 
análise bibliográfica, foram verificados três depoimentos de pessoas disléxicas, os quais relataram 
suas dificuldades ao longo da vida por ignorar a dislexia. Foram submetidos a tratamentos e hoje 
procuram levar uma vida normal. Conclui-se que dislexia não é uma doença e sim um distúrbio que 
pode ser tratado com ótimos resultados. Sendo assim, o indivíduo portador da mesma, tem 
condições de levar uma vida normal, quando submetido a tratamento adequado. 
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Atuação fisioterapêutica na fibrose cística: técnicas e recursos 
Maria Cecília do Amaral Pires, Edival Antonio Iossi 

 
Resumo 
 
Fibrose Cística é uma doença autossômica recessiva que em 95% dos casos tem acometimento 

respiratório. Devido a este fator, a fisioterapia respiratória é fundamental para a melhora da 
qualidade de vida e maior sobrevida desses pacientes. Este artigo tem como objetivo apresentar os 
principais recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento de pacientes com Fibrose Cística (FC). 
Tem como metodologia a realização de uma revisão bibliográfica proveniente de livros, revistas de 
saúde e bases eletrônicas. Como resultados as técnicas descritas/analisadas por estudos e que 
mostram sua eficácia no tratamento do paciente fibrocístico, porém algumas manobras se mostram 
mais eficientes em determinadas fases complicadas da doença. Conclui-se que a drenagem postural 
e a drenagem autógena são mais eficazes na mobilização e expectoração da secreção, que a técnica 
de expiração forçada promove um efetivo aumento do fluxo expiratório e que a oscilação oral de 
alta frequência, foi o recurso mais indicado para a melhora da função pulmonar desse tipo de 
paciente. 
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Abertura do mercado de resseguros: o desafio brasileiro 
Ézio Cassio Anjolim, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
O presente artigo trata do mercado de resseguro, apresentando um pouco da sua história, desde os 

primórdios do seu nascimento até os dias atuais, onde é considerado um produto financeiro. Os 
passos do processo da abertura são abordados de forma prática, com as regras inicialmente 
definidas, bem como a evolução até os dias de hoje. Grandes profissionais atuantes neste segmento, 
como Angélica Carlini e Walter Polido são referencias usadas neste assunto. Além deles, sites de 
órgãos oficiais como Susep e Funenseg foram úteis nas pesquisas que ilustram alguns números 
apresentados. Diante das novidades da abertura, surgiram desafios, os quais estão motivando cada 
vez mais os operadores deste segmento. A necessidade atual de investimentos em infra-estrutura 
faz com que as perspectivas para o setor sejam muito favoráveis, com minuciosos estudos para que 
o Brasil possa se enquadrar e atuar de forma eficiente neste mercado, que promete grandes avanços 
para o futuro 
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A inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e Paraí e Nova 

Araçá 
Neiva Lucatelli de Souza, Rosicler Rossi 

 
Resumo 
 
O presente trabalho analisa a inserção das pessoas deficientes no mercado de trabalho. A princípio, 
verificar-se-ão alguns conceitos sobre deficiência bem como a inclusão dessas pessoas em diferentes 
âmbitos sociais. Os direitos básicos são prescritos por leis referentes especificamente ao direito 
dessas pessoas ao emprego, uma vez que têm sido discriminadas. A realidade apresentada é a 
carência de empresas que oferecem a oportunidade. Porém, as pessoas deficientes foram indagadas 
sobre a sua atuação em empresas de pequeno e médio porte de diversos ramos em que trabalham 
situadas em Paraí e Nova Araçá, que contém ou não, em seu quadro de Recursos Humanos pessoas 
com deficiência. Ademais, prima-se pela satisfação, de ambas as partes, em relação a aspectos 
associados à qualidade de vida no trabalho, metodologia e principais apontamentos. 
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Um modelo de plano de ensino e aprendizagem de álgebra linear: o contrato 

pedagógico como compromisso entre docente e discentes 
Rogério Pizzinatto, Edival Antonio Iossi 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo criar novas formas de atuar na área acadêmica, tornando as 
aulas de Álgebra Linear mais dinâmica, para isso, devemos estabelecer um contrato pedagógico 
entre o Professor e os Alunos apresentados como uma estratégia para amarrar um compromisso 
acordado entre professor e alunos no primeiro dia de um curso, com relação a questões como os 
objetivos do curso, as formas de avaliação, as motivações e interesses, regras a serem seguidas, 
as dificuldades a serem superadas etc. Com essa estratégia, pretende-se envolver os alunos e torná-
los co-responsáveis pelo andamento do curso. Através da revisão bibliográfica delimitou-se o 
conceito de álgebra linear, contrato pedagógico, plano de ensino e aprendizagem e apresentou o 
modelo de Plano da Faculdade Anhanguera. Constatou-se a importância desses elementos no 
processo de aprendizagem desta disciplina de álgebra Linear, sendo crucial para o discente se 

apropriar deste conhecimento. 
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A importância do Balanced scorecard no alcance de metas 
Tiago Teodoro, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é apresentar a melhor forma possível, para a utilização de estratégias 

gerenciais para aperfeiçoamento no controle dos produtos, em diferentes ramos de atividades: 
Empresa Automobilística, Mecânica, Farmacêutica, Alimentícia e Consultorias. É importante no 
processo, uma boa preparação, alinhamento de informações, disciplina e comprometimento dos 
envolvidos, assim, os facilitadores, expandirem o conceito e realizar padronizações requeridas. 
Desde modo, gerenciar a cadeia produtiva, com o Balanced Scorecard, que oferece outras 
ferramentas para atingir os valores propostos, é ótima opção, pois, o mapeamento estratégico e 
planejamento fornecem melhor organização nas atividades a serem realizadas. O Sistema Kanban 
(Quadro de Gestão), é um indicador que tem a finalidade, de apresentar visualmente o andamento 
de cada etapa do processo operacional na Empresa. Sendo assim, utilizando essa ferramenta de 
Gestão, as empresas terão um diferencial no resultado final e com a colaboração dos funcionários, 
e a equipe atuando com disciplina e planejamento direcionado, a empresa terá a eficiência desejada 
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A homoafetividade e a união estável: aspectos legais para a indenização do 

seguro de vida 
Daniel Teixeira Amorim, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
O mercado securitário revê as condições dos seus produtos e procedimentos para melhor 
atendimento no ramo de vida em decorrência das recentes alterações do novo Código Civil e 
aumento crescente da identidade homossexual no Brasil. O intuito desse trabalho é copilar os 
aspectos legais e jurídicos desde a capitação do cliente em um eventual negócio até o pagamento 
da indenização em caso de falecimento, independente do tipo de união que o segurado constitua 
com outra pessoa do mesmo sexo. Esse assunto oferece uma discussão ampla e polemica, pois não 
trata apenas da reestruturação conceitual do produto, mas dos direitos adquiridos por todo e 
qualquer cidadão. 
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Inclusão de alunos deficientes no ensino regular 
Ivana da Rosa Garcia, Patrícia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar os aspectos que configuram o processo de inclusão de 

alunos no ensino regular.A metodologia adotada neste trabalho é de natureza qualitativa. O estudo 
caracteriza como descritivo exploratório, realizado sob a forma de pesquisa bibliográfica, 
documental e de campo. A coleta de informações foi realizada através de observações, de análise 
documental e de questionário. Os resultados da pesquisa evidenciaram os aspectos que configuram 
a inclusão de alunos deficientes no ensino regular, de acordo com a percepção da comunidade 
escolar, situam-se na falta de recursos materiais e pedagógicos adaptados, na falta de profissionais 
capacitados para o trabalho com alunos deficientes, no uso restrito do sistema de avaliação adotado, 
na postura desfavorável de alguns professores quanto á política de inclusão, no reconhecimento da 
importância que representa o papel docente para a efetivação do processo de inclusão. Conclui-se 
que a inclusão de alunos deficientes no ensino regular é um processo queexige profundas mudanças 
a fim de melhorar a qualidade do ensino, seja para educando com ou sem deficiência. 
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Endomarketing, uma ferramenta para gestão de pessoas 
Fernando Ghiraldi Soares, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
O conceito de Endomarketing com aplicação em Gestão de pessoas visa a mobilização dos 

colaboradores da empresa no atendimento das expectativas do cliente externo diante da competição 
mercadológica. Diante de demanda de produtos cada vez mais especializada somente com o 
alinhamento da equipe é que o empresário poderá alcançar destaque ou continuidade no mercado, 
e esta ponderação conduziu o trabalho a seguir que pretende esclarecer a importância de mudança 
no âmbito empresarial para que observem os colaboradores como parte do negócio e façam com 
que os mesmo se sintam também como parte para que possam oferecer maior potencial de produção 
e qualidade em produtos e serviços. 
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Contratação de projetos culturais apresentados por entidades do sistema 'S' em 

concordância com o Tribunal de Contas da União 
Danielle Candido Montoia, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é demonstrar a forma de contratação dos projetos culturais apresentados 
por entidades do Sistema ?S?, os quais proporcionam à sociedade, acesso às linguagens culturais ? 
teatro, música, dança, artes visuais e plásticas, cinema e literatura. Para tanto, foi realizada 
pesquisa acerca do termo projeto, cultura, Sistema ?S? e a atuação do Tribunal de Contas da União 
(TCU) no controle dos serviços das entidades que gerem recursos provindos de contribuições 
parafiscais. As contratações, para realização dos projetos culturais, em concordância com o TCU 
devem conter em seus processos administrativos, justificativas de que as escolhas dos artistas não 
se baseiam em preferências pessoais, mas sim, de que são mais adequados a consecução do 
interesse visado, evidenciando-se que os contratados apresentam virtudes no desempenho de sua 
arte. 
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As diferentes gerações e o papel do líder 
Jazones Elias dos Santos, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Este artigo foi realizado com o objetivo de pontuar os diferentes tipos de gerações existentes ao 

longo dos tempos e demonstrar as características que cada indivíduo ou grupo de pessoas carregam 
consigo de acordo com suas experiências vividas em determinado período marcado por 
acontecimentos capazes de provocar mudanças de comportamento e moldar novas culturas. O tema 
surgiu pelo interesse de pesquisar as diferenças gerações e encontrar uma solução para que os 
líderes possam minimizar os conflitos gerados nas organizações uma vez que nelas estão alocados 
as gerações baby boomers, X, e Y. O artigo é fundamentado numa vasta pesquisa bibliográfica que 
o sustenta e conclui-se que o os líderes atuais vão se deparar com pessoas de diferentes gerações 
e adaptar-se a essas diferenças é fator decisivo para que a empresa consiga vantagem competitiva 
através das pessoas frente aos seus concorrentes. 
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A pesquisa de clima como ferramenta de diagnóstico da qualidade de vida no 

trabalho 
Juliana Gaiola Sagradim, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Um fator muito importante ao qual os gestores devem estar atentos em suas organizações é a 
qualidade de vida de seus trabalhadores. Fatores internos e externos à empresa incidem positiva ou 
negativamente em toda estrutura empresarial e atualmente, já se sabe que gastos com a promoção 
da Qualidade de Vida no Trabalho são considerados investimento e não despesas. Nesse artigo 
buscaremos compreender a importância desse investimento em Qualidade de Vida no Trabalho 
segundo o modelo proposto por Richard Walton ? o qual leva em consideração fatores intra e extra 
empresa e é, por isso, considerado o mais completo ? e como a QVT pode ser diagnosticada com o 
uso de uma pesquisa de clima, ferramenta bastante utilizada nas organizações para verificar as 
percepções dos trabalhadores suas próprias condições. 
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Inteligência competitiva: estratégia empresarial 
Douglas Xavier Pereira, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
A Inteligência Competitiva pode ser considerada como o setor da empresa que realiza a coleta, 

análise e disponibilização de informações relevantes para a tomada de decisão dentro da 
organização. A Tecnologia da Informação é o aliado, que facilita todo este processo no meio de 
tantas informações disponíveis em toda parte do mundo e a qualquer hora. É útil para a definição 
de estratégias que possam levar a empresa pelo melhor caminho possível para a conquista dos 
objetivos, a manutenção da competitividade no mercado, prevenir riscos e sobreviver no meio da 
concorrência acirrada nos tempos atuais, onde as empresas competem entre si independente de 
sua localização 
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Atração e retenção de talentos 
Leticia Leme, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
A Atração e Retenção de Talentos atualmente são encaradas como um grande desafio às 

organizações. É tida como uma estratégia organizacional face ao reconhecimento ao capital humano. 
São muitos os motivos que levam os colaboradores talentosos a buscar novas oportunidades. 
Sabe?se que o colaborador de hoje almeja maiores resultados pessoais possíveis durante sua 
carreira. Atrair, integrar, motivar e manter bons funcionários dentro das Organizações é uma tarefa 
bastante árdua. As Organizações escolhem as pessoas que desejam como colaboradores e as 
pessoas escolhem as organizações onde pretendem trabalhar e aplicar seus esforços. O processo de 
seleção busca dentro os vários candidatos recrutados aqueles que são mais adequados aos cargos 
existentes nas Organizações visando manter ou aumentar a eficiência da mesma. O caminho para 
o sucesso pessoal e de uma empresa é unir tecnologia e humanismo, técnica e talento, em equipes 
multidiciplinares de especialistas. Entretanto, caberá as Organizações encarar seus colaboradores 
como um talento a ser desenvolvido e não como uma despesa. 
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Educação a distância: flexibilidade a um número maior de pessoas 
Gisley Viana da Silva, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
O ensino superior engloba a graduação, portanto a formação inicial, a pós-graduação e a extensão, 

e cada um desses níveis tem objetivos educacionais diferentes. (VALENTE, 2003). Novos textos 
surgem na paisagem áudio visual que os jovens contemplam e aprende, sozinhos ou com outros 
jovens, a ler e a interpretar. (BELLONI, 2002). A Modalidade de Ensino a Distância (EAD) tem o 
objetivo de incentivar o aluno a pesquisa científica ampliando seus horizontes de conhecimento, por 
se tratar de um estudo não individual ou limitado aos colegas de sala (presencial) e ao Professor, 
mas sim interagindo com uma infinidade de pesquisadores desenvolvendo a mesma linha de 
pesquisa/ensino através dos fóruns de discussões. 
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Desemprego x qualificação profissional 
Silvana Cristina de Souza Medeiros da Silva, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Hoje as empresas passam por uma grande dificuldade na hora da contratação, não conseguem 

preencher suas vagas, ao mesmo tempo acompanhamos através dos noticiários o grande índice de 
desemprego no Brasil. As empresas buscam profissionais qualificados e os candidatos buscam se 
qualificar, as empresas querem experiências e os candidatos querem oportunidades de adquirir 
experiências, porém o mercado não busca aperfeiçoamento para receber os futuros profissionais. 
São vários os questionamentos sobre essa dificuldade, fatores contraditórios, onde ambos se acham 
vitimas da situação, enquanto não houver conscientização dos maiores responsáveis, essa questão 
será foco de muita discussão para os gestores de pessoas, devemos levar em consideração as 
mudanças e conflitos das gerações baby boomer, X, Y e Z. 
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A gestão escolar e o projeto político pedagógico na construção da escola pública 

de qualidade 
Jane V. Peres Zanfra, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
O presente trabalho pretende contribuir com a reflexão e discussão, sobre a gestão democrática na 
escola pública como referencial de qualidade social da educação. Para tal apresentamos uma breve 
contextualização histórica da educação a partir dos anos 70, a influência do discurso neoliberal na 
educação e a situação da gestão escolar na atualidade. Destacamos ainda os objetivos da educação 
pública no âmbito da democracia, da emancipação e da transformação da sociedade. A gestão 
escolar como articuladora do processo de construção da democracia e mecanismo de atuação política 
e o Projeto Político Pedagógico como um elemento determinante na construção da escola pública 
com qualidade social. Os temas apresentados trazem como pano de fundo a importância da 
formação histórica e política dos educadores, a relevância de se reconhecer os objetivos da escola 
pública e a urgência do posicionamento político do educador em defesa dessa escola. 
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Conceitos logísticos para uma gestão eficiente de estoque como estratégia 

competitiva 
José Ap de Jesus, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar processo logístico dando maior ênfase ao controle de 
estoque, identificando a importância que um estoque significa no equilíbrio entre compra e venda, 
buscando reduzir ao máximo as quantidades de produto mantidas, diminuindo a imobilização do 
capital de giro e os processos para melhor gerenciar. Desta forma o trabalho abordará conceitos de 
logística e estoque que atualmente é um assunto de suma importância para as empresas que 
buscam melhores alternativas, para continuarem se destacando no mercado globalizado e 
competitivo onde a busca por eficiência nos seus processos produtivos de forma adequada para 
atingir seus objetivos e se tornarem efetivas no mercado. 
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Recrutamento e seleção 
Liliana Landgraf, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
O estudo demonstrou a importância do setor de gestão de pessoas dentro de cada empresa. Com a 

globalização ocorrem cada vez mais processos de mudanças nas organizações, que por ocasião as 
mesmas estão sempre em busca de alcançar o padrão de excelência no mercado de trabalho. É 
fundamental dar ênfase no processo de recrutamento e seleção de pessoas, que através de teorias 
poderão ser analisados através de pesquisas, métodos e meios de como o entrevistador chegará a 
uma conclusão final sobre o perfil com a competência necessária para ocupar a vaga disponível. Não 
existe o momento certo, mas é preciso analisar a oferta ou a procura do mercado de trabalho que 
através de um bom planejamento com a experiência do selecionador é possível comparar e 
selecionar a pessoa correta sem que ocorram possíveis erros de contratação. 
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Inclusão escolar e Síndrome de Rett 
Priscila Giampaoli, Élio de Assis 

 
Resumo 
 
Nota-se que a maioria das escolas vem mecanicamente aceitando alunos com necessidades 

especiais sem realmente se preocupar em orientar seus educadores adequadamente ou acompanhar 
os progressos de seus estudantes inclusos. Além disso, pesquisas sobre a Síndrome de Rett (SR) 
são um tanto escassas e recentes no Brasil, levando alguns profissionais da educação e da saúde a 
acreditarem que as crianças portadoras são incapazes de aprender ou reaprender qualquer coisa 
depois de certo tempo que sua condição se manifestou. Portanto, há quem acredite ainda que estes 
indivíduos apenas estão no ambiente escolar para socialização e não necessariamente para 
desenvolver quaisquer habilidades ou conhecimentos. Diante de tudo isso, vê-se a importância de 
uma maior reflexão para melhorar as condições destes alunos especiais e de seus educadores, 
aproveitando esta oportunidade para contribuir não só para a questão da inclusão escolar, como 
também para os estudos relacionados à SR que acomete, mais frequentemente, indivíduos do sexo 
feminino em idade escolar. Para tanto foram analisados artigos, livros e um estudo de caso, realizado 
dentro de uma sala de aula, que tratavam destes assuntos. 
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Liderança e coaching: como aplicar os novos métodos de liderança e quebrar 

antigos paradigmas empresariais 
Thiago Richard Morato Caetano, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Sabemos que as constantes mudanças que ocorrem em nosso planeta globalizado fazem acirrar 
cada vez mais a competição e a busca pelos melhores resultados empresariais, impulsionando as 
empresas e gestores a aumentarem consideravelmente seus conhecimentos e aptidões a fim de 
alcançarem seus objetivos. Com isso, podemos citar que o foco principal é o improvement do 
conhecimento humano, ou seja, surgem inúmeras ferramentas gerenciais que exercem o poder de 
persuasão e aprendizado do meio empresarial, dentre elas serão destacadas neste artigo o modelo 
Coaching que conjugada ao exercício da liderança e sendo executada pela figura do Líder tendem á 
alcançar o objetivo de criar novas perspectivas dentro do meio empresarial. Para o desenvolvimento 
deste trabalho, optou-se pelas pesquisas bibliográficas. 
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Marketing de relacionamento: a importância do CRM para o gerenciamento do 

pós venda nas empresas para a retenção de clientes conquistados 
Glaucia Helena Bueno, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Muitas empresas que atuam no segmento de prestação de serviços acreditam que a concorrência 
se dá apenas por preços baixos. Isso mostra que estas empresas não definem os diferencias 
competitivos para a composição da proposição de valor. Quando se vê que a equipe de vendas esta 
apenas interessada em levar preço baixo ao cliente, tem-se o sinal de alerta, pois a empresa precisa 
repensar a proposta e seus objetivos, pois preço baixo pode não significar qualidade na entrega. As 
empresas, devido a grande concorrência no mercado de refeições coletivas precisam encontrar uma 
forma de destacar-se na multidão oferecendo alguns diferenciais que agreguem valor a quem esta 
comprando - Seus clientes. 
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A influência da liderança como fator motivação no ambiente organizacional 
Rogério José Leme, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo central analisar o papel do líder e quais os fatores que 

influenciam a satisfação e a motivação no trabalho no ponto de vista científico. Serão abordados 
conceitos importantes para a compreensão do que representa a questão da motivação e de como 
essa pode ser uma importante ferramenta de gestão estratégica para mudança na cultura 
organizacional. A motivação é um fenômeno complexo, e abordado do ponto de vista de vários 
autores internacionais. As pessoas na era do conhecimento e da informação não podem ser mais 
consideradas como um composto mecânico. Às vezes elas são referidas como um fator de produção, 
o homem possui muitos outros atributos, os quais afetam significativamente seu desempenho. Ele 
tem variações diversas em relação ao seu estado psicológico devido às mudanças que ocorrem no 
seu cotidiano, podendo dessa forma interferir no seu local de trabalho. Em algumas situações, as 
pessoas podem estar emocionalmente confusas por suas relações pessoais. Nesses aspectos, o 
comprometimento com a qualidade de seus serviços poderá ser afetado. 
 

Palavras-chave 
 
liderança; motivação; ambiente organizacional. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Liderança: influências no desenvolvimento de uma empresa 
Mariana Tosoni Decarlis Rodrigues, José Aparecido Vidotti 

 
Resumo 
 
Com a globalização em que estamos vivendo, precisamos de lideres capazes para o serviço de 

liderança, uma boa gestão consiste em bons resultados, otimizando mais lucros. Por esta razão o 
artigo discute o comportamento e a aplicação de métodos ao trabalho de liderança, mostrando a 
importância da escolha da decisão certa para o momento crítico e carente de solução real e imediata. 
Expomos o papel do líder de contribuir com o progresso qualitativo e quantitativo do seu grupo de 
trabalho, apresentando uma idéia de como esse líder deve aplicar esquemas que desenvolvam a 
sua liderança para obtenção de resultado eficaz. 
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Gestão de conflitos: o reflexo dos conflitos interpessoais no ambiente 

organizacional 
Marcos César Canata, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
O processo de globalização e o consequente aumento de competitividade entre os mercados exigem 
que as organizações alcancem novos padrões de produção por meio de inovação nos seus produtos, 
processos e serviços. Portanto, torna-se fundamental que as empresas percebam que a valorização 
do ser humano a partir de sua individualidade é o melhor caminho para gerar competências e 
garantir um diferencial competitivo, por meio de equipes heterogêneas, em funções diferentes e 
com perspectivas diferentes para o alcance de resultados. Diante deste cenário, o trabalho tem 
como objetivo abordar o tema gestão de conflitos e entender o conflito interpessoal no contexto 
empresarial, como elemento constantemente presente nas organizações, buscando suas fontes e 
estudando o comportamento dos envolvidos. Apresentando assim a gestão de conflitos, suas 
técnicas, ferramentas e estilos de gestão, com o intuito de equilibrar os relacionamentos 

organizacionais, de modo a trazer benefícios para ambas as partes: organização e pessoas. 
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Sucessos e insucessos em um projeto de substituição de um sistema de gestão 

empresarial (ERP) 
Marcio Antônio R. da Silva, Ana Cristina Villafranca, Ana Cristina Villafranca 

 
Resumo 
 
A implantação ou substituição de um sistema integrado de gestão (ERP) depende de vários fatores 
tais como softwares, hardwares, projetos, treinamento, entre outros. Assim, mudanças que ocorrem 
em uma empresa, principalmente na substituição de um sistema ERP, orientadas pelas escolhas do 
sistema e do fornecedor, necessitam da realização de estudos de viabilidade e integração em seus 
processos junto com as expectativas futuras. Os fatores que levam uma organização a optar por 
um ERP como um novo sistema de gerenciamento, em detrimento a outros, para acompanhar o 
desenvolvimento do mercado, devem priorizar o comprometimento dos envolvidos, ou seja, os 
usuários do novo sistema. 
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A expansão do ensino Superior e sua nova realidade 
Angelo Cararo Zanini, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
Este artigo visa entender o atual contexto da educação no Brasil, levando em conta os fatores de 

ordem econômica, social, cultural, a nova realidade das instituições de ensino superior à necessidade 
imediata de expansão, o surgimento de novas metodologias de ensino e a inserção de tecnologias 
a fim de facilitar o ensino-aprendizagem incluindo pessoas geograficamente inacessíveis, 
procurando evidenciar o atual papel do docente no ensino superior.Neste contexto os professores 
tem papel fundamental inserindo novas tecnologias e didáticas diferenciadas para atender um 
público cada vez mais plural. 
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A utilização de ferramentas e técnicas para produção com qualidade 
Claudete da Cruz Silva, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
Este artigo tem a finalidade de maximizar os processos de produção, para melhor rendimento e 

aproveitamento dos processos, resultando em produtos de qualidade, que é o objetivo da logística. 
Porém, as atividades que antecedem precisam estar em constante organização, como o lead-time 
dos pedidos, que na maioria das organizações, não são estrategicamente planejadas, causando 
falhas nas programações que refletem nos processos e na qualidade do produto. As constantes 
mudanças e a concorrência acirrada tornaram o mercado mais exigente, assim, para que a 
organização consiga manter-se no mercado, é preciso criar estratégias revolucionárias em seus 
processos para garantir sua estabilidade junto á concorrência, assim, é preciso sempre estar 
inovando seus processos, diminuindo suas falhas e aumentando sua produtividade e qualidade, de 
forma á garantir sua sobrevivência no mercado. 
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Organizações de aprendizagem: uma nova forma para obtenção de 

competitividade no mercado 
Roseli da Fonseca Pereira, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por objetivo identificar as estratégias e ferramentas para construir uma organização 
de aprendizagem, que influenciam no aprendizado individual e da organização, para que a mesma 
ganhe vantagem competitiva no mercado globalizado. Para desenvolvê-lo, buscou-se auxílio em 
autores que explorassem, a comunicação dentro das organizações, gestão de pessoas, como a 
inovação é importante no processo de aprendizagem, como é o processo de melhoria contínua e por 
fim qual o papel da liderança . O estudo tem característica estruturalista e de pesquisa exploratória. 
No desenvolver da fundamentação teórica, pode-se perceber, de maneira clara, como são as 
organizações de aprendizagem, e para exemplificar a diferença entre as organizações do passado e 
do futuro foi utilizada a análise do posicionamento de vários autores sobre a temática abordada 
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O papel da liderança nas organizações 
Fernanda Domingues Spada Oliveira, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
As organizações estão inseridas num ambiente caracterizado por fortes turbulências e constantes 

mudanças, surgindo daí a necessidade de se buscar soluções para aumentar sua eficácia, garantindo 
a sua sobrevivência e sucesso num mercado cada vez mais globalizado e competitivo. O presente 
trabalho apresenta a liderança como um dos fatores fundamentais para o sucesso das organizações, 
enfatizando, sobretudo o importante papel que esta exerce sobre a motivação humana para o 
trabalho. E como as pessoas são as ferramentas necessárias de todas as organizações, sem as quais 
todos os demais sistemas não fariam sequer sentido, este estudo das relações de poder e motivação 
adquire especial relevância, pretendendo discorrer sobre o assunto e, sobretudo estimular outros 
estudos e pesquisas nessa área instigante do comportamento humano. 
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Modernos estilos de liderança e suas consequências para o liderado 
Luciana Masaroto de Oliveira, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo analisar de maneira descritiva as conseqüências da utilização 

de novos modelos de liderança, os novos perfis de líderes e desafios enfrentados por eles. 
Atualmente existem quatro tipos mais atuantes de liderança, são elas: liderança democrática, 
liberal, autocrático e paternalista. Cada uma possui sua particularidade acompanhada de suas 
conseqüências, sejam elas positivas ou negativas. Para ser um líder é preciso enfrentar alguns 
desafios, muitos deles envolvem outras pessoas, outros envolvem suas próprias barreiras por isso 
é importante se fazer uma auto-análise e se preciso uma autocrítica para que desafios sejam 
superados, metas sejam alcançadas e objetivos conquistados. Existem vários fatores importantes 
que fazem parte da postura de um bom líder, e um deles é a comunicação. Esta por sua vez faz 
parte do dia-a-dia de todos na organização e entre todos da equipe facilitando assim a realização 
das atividades 
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Algumas reflexões sobre os fatores motivacionais no ambiente de trabalho 
Talita de Oliveira Thomé, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
Este artigo foi desenvolvido em uma empresa gráfica localizada no município de São Paulo, buscando 

enfatizar os fatores motivacionais influentes para contribuir no ambiente de trabalho. A partir daí 
buscou-se referenciais teóricos sobre motivação no conceito de renomeados autores servindo de 
base para analisar os reais motivos que levariam os colaboradores da gráfica a se motivarem para 
melhor desempenho de suas atividades.Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório com 39 
colaboradores totalizando em 30% sobre o valor total de funcionários da empresa. Os resultados 
apontaram que os colaboradores acreditam que as necessidades percebidas e os benefícios que 
estão sendo oferecidos interferem diretamente nos relacionamentos internos e na capacidade de 
cada um em oferecer um serviço de qualidade. 
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Aplicação das ferramentas de gestão da qualidade no processo de melhoria 

continua: estudo de caso em uma industria montadora 
Bruno Henrique Berno, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
A qualidade é de extrema importancia para as empresas, pois é o que pode definir uma futura 
escolha dos clientes, porém para conquistar o sucesso é preciso uma estrutura bem elaborada e 
com um sistema de gestão apurado. Dentro deste sistema existem os custos da qualidade, a 
aplicação na introdução de novos produtos e as ferramentas da qualidade (Brainstorming, Ishikawa, 
Pareto, Listas de Verificação, Ciclo PDCA e Cartas de Controle), sendo que estas ferramentas são 
responsáveis pela sustentação do sistema de gestão da qualidade. O objetivo deste trabalho é 
mostrar o que são estas ferramentas e como aplicá-las num ambiente fabril para embasar a tomada 
de decisão na resolução de problemas e definição de causa raiz. O estudo de caso abordou uma 
introdução da empresa estudada, um escopo do problema encontrado, a aplicação das ferramentas 
e os ganhos obtidos com o trabalho de investigação. 
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O comércio atacadista com foco nos elementos de fixação 
Cláudio Regino Moreno Carneiro, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
Este trabalho procura levar o leitor reflexões interessantes e importantes sobre o Comércio 

Atacadista, tendo como foco principal os elementos de fixação. Para tanto, este artigo percorre 
definições do próprio comércio atacadista, logística, o mercado o atendimento ao cliente e o 
mercado. Enfim, busca demonstrar o que leva uma empresa a ter sucesso na sua caminhada, 
enfrentando os desafios e os problemas do comércio atual para assim conquistar o mercado. De um 
ponto de vista puramente pragmático, um negócio resume-se a instalar-se e manter-se dentro de 
certas expectativas de lucro. Entretanto, a experiência demonstra que o planejamento é 
fundamental, desde a concepção de um produto, de um possível mercado, de suas dimensões e de 
sua demanda. É senso comum entre os planejadores empresariais, sejam em pequenas ou grandes 
empresas, que um negócio, qualquer negócio, deve existir e funcionar primeiramente num nível 
teórico ou virtual para então, e só então, ser levado a cabo. 
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Contribuições do setor de relacionamento ao cliente para o processo logí: estudo 

de caso em uma empresa sucroalcooleira 
Marlene Calçone, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo teve como objetivo mostrar a relação do setor logístico com o seu cliente, sendo 
possível mostrar como uma central de atendimento ao cliente proporciona um diferencial na hora 
da entrega do produto comprado e como isto ajuda a identificar possíveis problemas ocasionados 
no ato da entrega. Além disso, também demonstrou como a logística junto com a área comercial 
está buscando solução para a melhoria do mesmo junto ao cliente. Mostrou também quais as 
dificuldades que ainda a empresa encontra para diminuir os problemas apresentados em relação à 
entrega do produto, e como isto afeta diretamente o cliente e a empresa fornecedora. Para que este 
tipo de problema não ocorra, a central de atendimento ajuda a melhorar e prevenir falhas durante 
este processo, durante o dia-a-dia na operação, além de ser um canal direto com o cliente. 
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O atendimento é o diferencial 
Paula Denise Sartori Afonso, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
Este estudo descreve a importância do atendimento ao cliente para a sobrevivência de uma 

empresa, e para isso, é de extrema importância que as empresas estejam atentas as exigências de 
seu público, não só em relação a produtos e serviços, mas também pelo atendimento, que acredito 
ser o grande diferencial no mercado como um todo, pois a concorrência no mercado está cada vez 
mais acirrada, com muitas inovações, e depois as cópias, bem como dizem, que, principalmente no 
Brasil, nada se cria, tudo se copia. Então, tendo este ponto de vista, acredito que a qualidade de 
atendimento ao cliente é muito importante para a imagem da empresa. 
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O uso das ferramentas de comunicação virtual fora dos ambientes virtuais de 

aprendizagem 
Raphael Stefanelli, Marcelo de Almeida 

 
Resumo 
 
As ferramentas de comunicação são amplamente utilizadas nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
- AVAs, não havendo questionamentos quanto à sua eficácia. Porém, este trabalho visa, através da 
pesquisa literária sobre o tema, demonstrar que o uso de tais ferramentas fora destes ambientes é 
também viável ao processo de ensino-aprendizagem a distância, sendo de grande atratividade e 
eficácia aos participantes, embora exija uma organização diferenciada para que o professor possa 
realizar devidamente a mediação necessária incentivando os discentes a terem uma disciplina de 
estudos adequada. 
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Um estudo sobre liderança: a imagem do líder Roberto Justus no reality 'O 

Aprendiz da 1ª a 3ª temporada' 
Lívia Carolina Vieira, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
Esse artigo é fruto do trabalho de conclusão de curso do MBA em gestão de Pessoas e tem como 
objetivo analisar a imagem de liderança divulgada no reality show ?O Aprendiz? apresentado por 
Roberto Justus (1ª a 3ª temporada) produzido pela Rede Record de televisão. Roberto Justus criou 
uma imagem de liderança durante esse período é sobre ela que esse estudo se aprofundou. Tal 
estudo é importante, para a compreensão das imagens nos meios de comunicação influenciam as 
pessoas diariamente, o avanço das tecnologias e o crescimento do acesso aos veículos de 
comunicação contribuíram para isso. Além disso, contribui para estudos sobre lideranças. A 
metodologia consistiu em levantamento da bibliografia disponível sobre a temática ?liderança?, 
reunião de todos os programas do reality show, busca de informações nos programas e a construção 
de um mapeamento das ações/atitudes/liderança de Roberto Justus. Confronto da análise do 

material coletado com a literatura da área. 
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A previdência privada como alternativa de formação de reserva financeira no 

longo prazo: pesquisa com estudantes de pós-graduação 
Elaine Aparecida Polezi Aliberti, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente trabalho consiste no estudo da percepção, da importância que se deve dar para um 
planejamento financeiro pessoal, a necessidade de se ter um controle sobre o consumo para 
benefício futuro na aposentadoria, e que influência essa percepção exerce sobre conhecer e aderir 
planos de previdência privada. Acrescentar a informação, que deve-se ter consciência que a 
previdência social, pode não garantir um futuro para toda população, com o mesmo padrão de vida 
em que está acostumado. Principalmente para que as pessoas interessadas, porém leigas no 
assunto, possam adquirir maior conhecimento e descobrir, a necessidade que tem a previdência 
privada, em seu planejamento financeiro para o futuro. Abordou-se os tipos de previdência, bem 
como sua tributação. Através do estudo e pesquisa aplicada, procurou-se verificar qual o grau de 
conhecimento do assunto das pessoas pesquisadas, pode-se perceber que os homens estão mais 

preocupadas com esse investimento no presente para garantir um futuro do que as mulheres. 
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Redução de custos no processo de conformação de metais: aplicando 

ferramentas lean 
Carlos Eduardo Moreira, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
Nos dias atuais todas as empresas buscam a redução de custos em seus processos de fabricação, 
por motivo da alta concorrência a maioria das empresas estão em busca de ganho em seus processos 
através da implementação de novas filosofias de trabalho. A filosofia destacada será a de Lean 
Manufacturing no contexto fabril, a aplicação das sete principais ferramentas será destacada e 
discutida com o intuito na redução de custos nos processos de produção, destacando o processo de 
conformação de metais, onde todos os processos de fabricação necessitam de melhoria continua, e 
a melhoria traz os benefícios ao processo e automaticamente as reduções de custos na produção. 
Será relatado o estudo de caso em uma empresa metalúrgica onde aplicou as ferramentas enxutas 
para redução de custos em seu processo produtivo evidenciando ganhos em cada ferramenta 
aplicada e verificando quais ferramentas enxuta implementam maior ganho reduzindo os custos do 

processo. 
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Tutoria em EaD e a sedução pedagógica 
Juliana Frozel de Camargo Alcoforado, Renata Cardoso Belleboni Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este texto propõe uma reflexão sobre o papel e a importância do tutor na Educação a Distância 

(EaD) e como a sedução pedagógica pode facilitar o aprendizado, apresentando, também, o conceito 
e as principais regulamentações sobre esta modalidade educativa. Como a arte de ensinar é 
diferenciada na EaD a preocupação com a didática deve ser contínua com o objetivo de aprimorar 
as práticas educacionais ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, o sucesso de 
um curso a distância está diretamente relacionado com a sua qualidade pedagógica baseada na 
autoaprendizagem. Neste processo, destaca-se o papel do tutor que, por meio das múltiplas 
tecnologias da informação e comunicação, as quais servem como estímulo e interação, deve fazer 
a mediação pedagógica para seduzir o aluno, incentivando-o para uma aprendizagem efetiva. 
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Gestão de pessoas na Prefeitura do Município de São Paulo 
Amanda Alves Tibério, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
A prestação de serviços de qualidade, por parte do poder público, perpassa por diversos fatores, 

especialmente pelo desempenho satisfatório dos servidores públicos na execução de suas funções. 
Assim mensurar através da avaliação de desempenho as performances e os resultados obtidos por 
estes servidores, torna-se essencial e possibilita correção, manutenção e elaboração de projetos 
voltados para melhoria de resultados. Nesse sentido, por meio de pesquisa exploratória, documental 
e explicativa, foi analisado o processo de avaliação de desempenho realizado na Prefeitura do 
Município de São Paulo, destacando suas características e instrumentos, buscando empreender uma 
análise crítica quanto à sua aplicabilidade e objetivos, tendo em vista sua finalidade. 
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A importância da utilização de ferramentas e metodologias para apuração de 

custos hospitalares: ênfase no gerenciamento dos estoques 
Marcio Francisco Caitano, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
Diante da competitividade do mercado e das exigências dos clientes em relação aos produtos e 
serviços oferecidos, as instituições hospitalares cada vez mais vêm buscando por novas estratégias 
para driblar a concorrência e principalmente se manter no mercado em que atua. A maioria das 
instituições investe pesado em certificações para oferecer um melhor atendimento ao cliente, novos 
equipamentos médicos hospitalares, infra-estrutura e na tecnologia da informação, utilizando-se de 
recursos próprios, que são oriundos de um eficiente gerenciamento de custos. Mediante este 
cenário, o presente artigo tem como objetivo demonstrar através de um estudo de caso em um 
hospital privado de grande porte e de alta complexidade que atende Piracicaba e região, as principais 
ferramentas e metodologias que são utilizadas para a realização do gerenciamento de custos e 
controle dos estoques. Portanto, pode-se observar que a partir da correta utilização foi possível 

reduzir os custos de forma significativa, sem perder a qualidade dos produtos que são utilizados 
diariamente nos diversos atendimentos ambulatoriais, clínicos e cirúrgicos, e excepcionalmente sem 
perder a excelência nos serviços prestados. 
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Atuação da fisioterapia no pós operatorio imediato de cirurgia cardíaca: revisão 

de literatura 
Maria Olivia de Souza, Arthimis Bryan 

 
Resumo 
 
A cirurgia cardíaca é realizada quando a probabilidade de restauração de uma vida útil é maior do 
que com o tratamento clínico. Trata-se de um procedimento complexo, que implica em alterações 
fisiológicas e impõe um grande estresse orgânico, tornando propenso o surgimento de complicações 
pós-operatórias. Nas últimas décadas a fisioterapia tem sido introduzida na cirurgia cardíaca de 
forma a contribuir com a equipe, objetivando amenizar ou evitar essas complicações. O objetivo do 
presente estudo é revisar e descrever a atuação da fisioterapia no pós-operatório imediato de 
cirurgia cardíaca, em que diversas técnicas são utilizadas visando à melhora do quadro clínico do 
paciente. Embora se saiba que este tratamento contribua para o sucesso da reabilitação pós-
cirúrgica, sua efetividade ainda é pouco comprovada cientificamente, o que gera controvérsias 
quanto às técnicas empregadas e a real relevância de sua atuação no período pós-operatório 

imediato de cirurgia cardíaca. 
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Serviço de atendimento ao consumidor como setor conscientizador e orientador 

para desenvolvimento de marketing de relacionamento estratégico: estudo de 

caso em empresa do setor alimentício 
Michelle Vidal, Ivens de Oliveira 

 
Resumo 
 
Esse trabalho visa apresentar a importância do Serviço de Atendimento ao Consumidor como área 
de conscientização e orientação das ações de marketing de relacionamento, demonstrando através 
dos contatos recebidos quais são as ações necessárias a serem investidas, aprimoradas ou 
destacadas. O artigo foi desenvolvido a partir de um estudo de caso de empresa do ramo alimentício, 
a qual, devido à grande quantidade de produtos e serviços disponíveis no mercado, procura destacar 
a sua marca perante aos seus concorrentes, através do investimento em relacionamento com o seu 
consumidor, buscando aprimorar seu atendimento e produtos, a fim de atingir e satisfazer seu 
público alvo. Após análises dos contatos recebidos pelo SAC, verificou-se a necessidade de 

atualização do site, buscando divulgar mais as suas receitas e os contatos dos setores da empresa, 
a fim de diminuir os contatos recebidos por esses tipos de solicitações. 
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Efeitos da eletroestimulação neuromuscular funcional em pacientes críticos na 

Unidade de Terapia Intensiva: revisão de literatura 
Fernanda M. Domingues de Campos, Arthimis Bryan 

 
Resumo 
 
Poucos são os estudos que abordam os efeitos da eletroestimulação em pacientes críticos em 
unidade de terapia intensiva, que na fase inicial são vistos como ?muito instáveis clinicamente? para 
intervenções de mobilização. Porém, a intervenção fisioterapêutica iniciada precocemente, apesar 
das variedades de abordagens diminui o déficit funcional do paciente. Embora os benefícios da 
eletroterapia como recurso fisioterapêutico sejam descritos a mais de duas décadas, sua aplicação 
em pacientes criticamente doentes vem sendo a pouco estudada. A pesquisa revelou poucos estudos 
controlados e randomizados descrevendo os benefícios desta intervenção. Dos artigos encontrados, 
apenas dois abordaram especificamente a aplicação da eletroestimulação em pacientes críticos 
adultos em UTI, sendo um, com uma abordagem complementar a fisioterapia motora, já o outro foi 
um relato de caso, utilizando a aplicação da eletroestimulação para desmame ventilatório. Esse 

estudo propõe comparar e analisar esses dados, confrontá-los e transformá-los em protocolos 
confiáveis e eficazes para a utilização da eletroestimulação neuromuscular funcional em pacientes 
críticos internados em unidade de terapia intensiva. 
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Nova relação das instituições financeiras brasileiras e seus clientes 
Alan Candido Pereira, Luciana Pinheiro Cerqueira Silva 

 
Resumo 
 
Na ultima década a sociedade brasileira passou por profundas transformações em sua estrutura, 

reflexo do bom momento da economia, que apesar de não apresentar altas taxas de crescimento, 
tem se mostrado eficaz na inclusão de uma parcela cada vez maior de brasileiros ao mercado de 
consumo, fazendo que as organizações repensem a forma de fazer seus negócios uma vez que 
possui consumidores cada vez mais qualificados. As instituições financeiras passam por diversas 
transformações, acompanhando as mudanças no cenário econômico brasileiro. O objetivo do artigo 
é abordar a principal mudança que foi o relacionamento com seus clientes, traçando um paralelo 
entre os avanços na sociedade, seu crescimento econômico e o mercado de consumo bancário. 
 
Palavras-chave 
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Tecnologia da Informação Aliada ao Processo de Análise de Falha de Campo na 

Caterpillar 
Agnaldo Norberto Revoltini, Amalio Coelho Brienza 

 
Resumo 
 
Atualmente o processo de análise de falha de campo é realizado e disponibilizado em ambiente 
interno, ou seja, somente com visualização da Caterpillar Brasil ltda, através de bancos de dados 
em access compartilhado em drive de rede e não existe o compartilhamento das ações tomadas, 
como: ICA , análise de Root Cause , PCA , para as outras unidades de negócio da Corporação, onde 
com isso a Caterpillar Corporação tem a perder com a velocidade da solução dos problemas de seus 
produtos, bem como na melhoria continua dos seus produtos. Com um sistema compartilhado por 
um servidor em plataforma Web tornará a velocidade maior das informações das ações tomadas 
para as falhas dos seus respectivos produtos, bem como o compartilhamento da mesma, 
melhorando a comunicação e ajudando na solução dos problemas em outras plantas, 
automaticamente melhorando os Produtos Caterpillar. 
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Estratégias de Negócios x A Arte da Guerra 
Jefferson Cesar de Souza, Ângelo R. dos Santos Filho 

 
Resumo 
 
Este artigo mostra os principais fatores que tornam uma empresa competitiva e líder de mercado, 

desde a escolha correta da liderança, conhecimento de si mesmo, a preocupação em desenvolver 
liderança em todos da empresa, estar atento aos sinais de mercado, analisar vários cenários e 
prever várias situações elaborando um plano de ação para cada uma delas, além de conhecer o 
macro ambiente e tudo que esta acontecendo a sua volta, como uma guerra, a guerra pelo mercado. 
Estar sempre pronto para mudar drasticamente todo o planejamento estratégico, de acordo com as 
alterações provocadas pelas mudanças que o mercado a cada dia acrescenta aos cenários. Estas 
estratégias tornam a empresa mais competitiva. Este artigo colabora com o estudo de vários fatores 
que são responsáveis em tornar uma empresa competitiva e extrai conhecimentos milenares do 
livro a arte da guerra para o mundo corporativo. A Estratégia competitiva é um ponto chave para 
as empresas modernas se manterem no mercado. 
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Atuação do fisioterapeuta no controle da ventilação mecânica invasiva 
Renata C. Cangussu da Silveira, Arthimis Bryan 

 
Resumo 
 
A fisioterapia faz parte do atendimento multidisciplinar oferecido em UTI, tendo papel importante 

na condução de triagem de pacientes sob ventilação mecânica invasiva, para interrupção da mesma, 
ocupando papel relevante no ambiente da terapia intensiva. O objetivo deste trabalho é de verificar 
a atuação do fisioterapeuta no controle da ventilação mecânica nas UTI?s. Tratando-se de revisão 
de literatura, através de artigos científicos . Segundo os autores, há diversidade quanto a função e 
as técnicas empregadas, embora os fisioterapeutas estejam cada vez mais envolvidos nas UTIs, sua 
atuação difere em cada instituição, não estando suas competências bem definidas. 
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Procedimentos básicos para empreender no mercado de capitais 
Amalio Coelho Brienza, Walter César Camuri 

 
Resumo 
 
A recente estabilização da economia brasileira configurou um novo cenário econômico muito 

favorável aos empreendedores que desejam atuar em suas próprias empresas de investimentos. O 
ob-jetivo deste trabalho é orientar os futuros agentes de investimentos quanto aos procedimentos 
necessários para atuarem de forma cor-reta e produtiva na bolsa de valores. O texto abordará os 
procedi-mentos básicos para se trabalhar no mercado financeiro, as meto-dologias de implantação 
dos escritórios, o plano de ação comercial e as atribuições de cada membro da equipe. Entendemos 
que atuar profissionalmente na intermediação das negociações dos clientes junto à bolsa de valores 
é uma ótima oportunidade de negócio. 
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A tecnologia como facilitadora da aprendizagem de crianças com necessidades 

especiais 
Aline Silva Vieira, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo tem o objetivo de abordar a educação especial e as tecnologias computacionais com a 
finalidade de facilitar a aprendizagem das crianças com necessidades especiais em sala de aula. 
Trabalhar com tecnologias possibilita não só a melhoria do rendimento escolar desses alunos, mas 
também aumenta os recursos de trabalho pedagógico dos professores para ampliar as possibilidades 
de aprendizagem dessas crianças. Quando as interações ocorrem e novas ferramentas são buscadas 
e oferecidas a alunos com necessidades especiais se oferece a essas crianças uma nova chance de 
inclusão na sociedade, pois no momento em que estes não acompanham o ritmo escolar são 
automaticamente excluídos das atividades e vida social. 
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A construção do sujeito com dificuldade de aprendizagem na relação entre 

família e escola 
Ana Maria da Silva, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
No processo do desenvolvimento sócio afetivo, a criança pouco a pouco vai desenvolvendo sua 
autonomia e criatividade, se descobrindo como pessoa e ser social através de uma construção 
interior com o meio em que está inserida. Este artigo aborda como se dá a construção do sujeito 
com dificuldade de aprendizagem na relação família/escola e escola/família, enfocando os aspectos 
de relacionamento e de autoconstrução. O objetivo deste artigo consiste em analisar a relação de 
família com o processo de aprendizagem dos seus filhos. Para tanto, foram investigadas informações 
sobre o estudo familiar que pode percorrer o caminho do conhecimento da história de cada indivíduo, 
permitindo rever os padrões, regras de relações, cultura e as crenças que foram vividas. 
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Uso da ventilação mecânica não invasiva na sindrome do desconforto 

respiratório em recém-nascidos 
Monize Bettiol, Arthimis Bryan 

 
Resumo 
 
A Síndrome do Desconforto Respiratório é uma doença caracterizada pela deficiência na quantidade 
e na qualidade da produção de surfactante, devido à imaturidade pulmonar. Constitui um dos 
problemas mais frequentes e graves, acometendo recém ? nascidos pré ? termos com baixo peso 
ao nascer e com idade gestacional inferior a 32 semanas, sendo a prematuridade a principal causa. 
O objetivo deste trabalho foi verificar o uso da ventilação mecânica não invasiva no tratamento da 
síndrome do desconforto respiratório em recém ? nascidos. Foi realizada uma revisão de literatura 
utilizando artigos contidos em bases de dados eletrônicos e livros, de 1986 a 2011. A ventilação 
mecânica não invasiva obteve aumento da capacidade residual funcional, da pressão parcial de 
oxigênio, melhora nas trocas gasosas e na perfusão pulmonar, revertendo o quadro clínico da 
síndrome. A aplicação da ventilação não invasiva foi benéfica em reverter os quadros de disfunção 

pulmonar na síndrome do desconforto respiratório. 
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Análise microbiológica quantitativa e qualitativa da água do Ribeirão 

Constantino, localizado no município de Leme-SP nos períodos de julho à agosto 

de 2010 e julho de 2012 
Heros José Máximo, Rosilis Máximo Nogueira, Aline Piratelli, Fernanda Pinheiro Pizzelli Pinto, José 
Ricardo Varzone, Heros José Máximo 

 
Resumo 
 
As análises foram conduzidas com o objetivo de avaliar a qualidade microbiológica das águas do Rio 
Constantino Leme-SP, a qual não recebe tratamento prévio de esgoto doméstico e industrial. 
Utilizou-se 09 amostras coletadas ao longo do Rio, no período de julho a outubro de 2010. As 
análises foram realizadas no laboratório de Microbiologia do Centro Universitário Anhanguera 
UNIFIAN. Através do método de Pour plate, isolando o microorganismo E.coli em Agar MacConkey 
e pela técnica do caldo E.coli, foi comprovado a presença de bactérias do gênero Gram-negativos 
E.coli em todas as amostras. A presença deste microorganismo comprova a má qualidade da água 

analisada. No perímetro urbano essa presença é justificada devido ao não tratamento de esgoto da 
cidade, já no rural pela existência de animais. 
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A importância do marketing de relacionamento nas instituições de ensino 

superior 
Adriana Botelho Manarini, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por finalidade analisar a aplicação de ferramentas e estratégias de marketing de 
relacionamento em instituições de ensino superior no Brasil. As diversas mudanças na educação nos 
últimos 10 anos fizeram com que várias instituições criassem formas eficazes de conquistar e manter 
os clientes. A concorrên-cia está cada vez mais acirrada, com diversas ofertas de preços, oferecendo 
produtos e serviços equivalentes, além do constante crescimento de cursos e Uni-versidades. O 
Marketing de Relacionamento tem o objetivo de estimular a marca através do contato com os 
clientes, antes ou após a venda do produto ou serviço. Somente com uma boa estratégia de 
marketing de relacionamento é que as instituições serão capazes de garantir sua permanência no 
mercado institucional. 
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Dislexia 
Andréia Damasceno, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A palavra dislexia é derivada do grego. Não é causada por baixa inteligência. É um funcionamento 

peculiar do cérebro para o processamento da linguagem. A dislexia torna?se evidente na época da 
al-fabetização, embora alguns sintomas já estejam presentes em fases anteriores. Apesar dessa 
alta incidência, considerando por alguns autores como uma das mais comuns deficiências de apren-
dizado, o diagnóstico ainda não é facilmente realizado. Os disléxicos ao contrário de outras pessoas 
que não sofrem dislexia processam informações em uma área diferente do cérebro. Existem 
tratamentos que buscam estimular a capacidade do cérebro de relacionar letras que elas formam. 
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Dislexia: definição e sintomas 
Maria Valdineide dos Santos Pinheiro, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo é um estudo sobre dislexia, suas causas, tipos e sintomas, que se propõe a esclarecer 

sobre os impactos da dislexia que interferem no processo de aprendizagem. A dislexia não deve ser 
vista como uma doença, mas sim uma dificuldade de leitura e escrita. O indivíduo com dislexia 
necessita de ajuda para atingir os objetivos propostos, por isso é muito importante conhecer os 
sinais que indicam que uma criança é disléxica e entender suas causas para favorecer o processo 
de aprendizagem. 
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Dislexia / Disortografia 
Jucelia Bahia Santos, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A Dislexia é um distúrbio neurobiológico de origem genética ou congênita, onde a criança apresenta 

dificuldade de leitura/escrita. O distúrbio pode ser melhor compreendido pela especialidade de 
fonoaudiologia, mas faz necessário a junção de diferentes áreas de conhecimento para o diagnóstico. 
Os sintomas da Dislexia podem ser melhor observados durante o processo de alfabetização da 
criança. A Disortografia gráfica permite analisar erros ortográficos que a criança comete ao longo 
do seu aprendizado. Os disléxicos podem apresentar inúmeras outras habilidades em diferentes 
áreas do conhecimento. A atenção aos acertos, e não somente aos erros, pode reforçar e levantar 
a autoestima do indivíduo disléxicos. 
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O desenvolvimento inclusivo da criança com Síndrome de Down no ensino 

regular 
Maria José de Lima Felix, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O objetivo deste estudo é abordar as causas da Síndrome de Down (SD), sua patogênese, assim 
como a influência da estimulação precoce para o desenvolvimento cognitivo e físico da criança 
portadora da SD. Embora a escola tenha uma proposta inclusiva, os pressupostos legais muitas 
vezes não são seguidos. Desta forma salientamos neste artigo o objetivo da inclusão da criança 
portadora da Síndrome de Down no ensino regular através de referências bibliográficas e das leis 
vigentes do nosso país, como se dá o desenvolvimento inclusivo da criança na rede pública. 
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Caracterização bioquímica de enterobactérias e avaliação da eficiência 

antimicrobiana de antibióticos pelo método de difusão em àgar Müeller-Hinton 
Heros José Máximo, Fernanda Pinheiro Pizzelli Pinto, Elton Carlos Fracalossi Lavezzo, João Fernando 

Arrais Seródio, Sérgio Roberto de Souza Leme, Heros José Máximo 

 
Resumo 
 
As enterobactérias constituem um grande grupo heterogêneo de bastonetes Gram-negativos cujo 
hábitat natural é o trato intestinal de animais e humanos. Os padrões de fer-mentação de 
carboidratos e a atividade da enzima aminoácido-descarboxilase e de outras enzimas são utilizadas 
na diferenciação bioquímica destas bactérias. Neste sentido a presente pesquisa tem como objetivo 
avaliar e reconhecer os métodos de caracterização fenotípica para identificação de enterobactérias 
como: Citrobacter, Hafnia e Yersinia enterolítica, a partir de provas bioquímicas e avaliar a ação dos 
antibióticos Ampicilina, Doxicilina e Bacitracina sobre essas bactérias. A caracterização bioquímica 
seguiu a metologia descrita por Konemam, 2001. O antibiograma foi realizado a partir do método 
descrito por Bauer & Kirby, 1966. Onde as enterobactérias apresentaram sensibilidade intermediária 

ao antibiótico Ampicilina, e a bactéria Citrobacter apresentou resistência à Bacitracina. A realização 
de provas bioquímicas, estudo da morfologia e provas tintoriais como a coloração de Gram na 
identificação e antibiograma é sem duvida de extrema importância, pois indica certamente qual 
antibiótico deve necessariamente ser usado, facilitando o tratamento e o controle do microrganismo. 
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A importância dos jogos e brincadeiras como facilitadores de aprendizagem na 

educação infantil 
Flavia Massone, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo apontar e esclarecer que o brincar é um processo fundamental ao 
desenvolvimento infantil, principalmente quando se trata de crianças com necessidades especiais. 
É por meio das brincadeiras que a criança explora a si mesma e o meio em que vive, onde esta se 
apropria de valores culturais, da noção de tempo e de espaço. Tão importante quanto descobrir a si 
próprio, é nas brincadeiras que as crianças aprendem a expor e explorar seus diferentes 
sentimentos, descobrir sua autonomia, além de desenvolver a linguagem, o pensamento, a 
sociabilização e principalmente a auto-estima. Esses diferentes estágios de desenvolvimento 
humano acontecem a todo indivíduo, é claro, mas não pode ser diferente a criança que necessita 
de uma educação inclusiva, pois do contrário, estaria sendo excluída do processo de 
desenvolvimento humano. 
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A importância do psicopedagogo na instituição escolar pública 
Sonia Regina Brasilio Bertoli, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Diante do alto índice de alunos com problemas de a-prendizagem, ocasionando em fracasso escolar 

e evasão, surge a Psicopedagogia para fazer a intervenção, propiciar a reflexão e a retomada da 
aprendizagem por parte dos alunos. Na instituição de ensino, o trabalho psicopedagógico tem um 
foco preventivo, a fim de investigar e sanar as dificuldades no processo de aquisição da 
aprendizagem. Este artigo tem o intuito de ressaltar a importância da intervenção deste profissional 
com alunos com dificuldades, a fim de minimizar os índices de fracasso e evasão escolar nas escolas 
públicas. 
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Leishmaniose em cães 
Gislene Cristina Santoro, Claudia Aparecida Scatolini Bonato, Ana Lúcia Mancini, Fernanda Pinheiro 
Pizzelli Pinto, Heros José Maximo, Heros José Máximo 

 
Resumo 
 

A leishmaniose é uma importante zoonose que acomete humanos, canídeos e alguns animais 
silvestres. Os roedores e os cães são os principais reservatórios das Leishmania spp. Os humanos e 
os gatos provavelmente são hospedeiros incidentais e os mosquitos-pólvora são os vetores. A 
transmissão ocorre pela picada da fêmea de flebotomíneos infectados. Sua distribuição é mundial e 
em algumas áreas é considerada emergente. No Brasil, a doença ocorre de forma endêmica. Nos 
cães ocorre a doença visceral e cutânea que se desenvolve em um período de poucos meses a vários 
anos após a infecção inicial. A leishmaniose pode se assemelhar a várias outras causas de doenças 
cutâneas seborréicas, nodulares e erosivas/ulcerativas. É um problema de saúde pública que tem 
atingido muitos estados do território brasileiro e tem sido objeto de estudos, os quais vem sendo 
amplamente discutidos em reuniões científicas nacionais e internacionais. 
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Sistemas de informação como mecanismo de transparência na administração 

pública 
José Adailton de Oliveira, Márcia Santos Cursino 

 
Resumo 
 
Este artigo analisa a necessidade da Administração Pública na uti-lização de Sistemas Integrados de 
Gestão(SIG) para um melhor controle dos recursos públicos. Buscando, assim, uma adequação à 
legislação e demonstrando a importância desses sistemas como uma solução eficaz na efetivação 
da transparência e publicidade dos atos públicos, inclusive, no auxilio ao combate as fraudes, ir-
regularidades e corrupção. Para auxiliar essa fiscalização destaca-se a Lei de Responsabilidade Fiscal 
e a Leia da Transparência, que fiscalizam, estabelecem normas e procedimentos para a utilização 
dos recursos públicos. 
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Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade 
Claudia da Cruz, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A falta de preparo familiar e dos profissionais da educação em relação ao transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade vem sendo um grande problema em nível social. O pré-diagnóstico sem o 
conhecimento necessário e o diagnóstico tardio estão frustrando crianças em fase escolar. A agitação 
da idade e muitos fatores da vida diária vêm trazendo preocupações aos pais e educadores em 
relação à hiperatividade, sem perceber que este distúrbio é um grande problema na vida de uma 
criança, pois o mesmo deixa os indivíduos portadores de TDAH nervosos, inquietos e oscilantes, 
necessitando a todo o momento de atenção redobrada e tranqüilidade para atenuar sua agitação. 
 
Palavras-chave 
 
Tdah; Diagnóstico; Inquietude; Criança. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Avaliação da eficácia antimicrobiana do gás ozônio sobre microrganismos 

patogênicos 
Heros José Máximo, Fernanda Pinheiro Pizzelli Pinto, Elton Carlos Fracalossi Lavezzo, Sergio Roberto 

de Souza Leme, André Mauricio Atuati, Heros José Máximo 

 
Resumo 
 
O ozônio é um poderoso agente antimicrobiano, com alto poder oxidante, sendo eficaz na inativação 
de bactérias, bolores, leveduras, vírus, protozoários, inclusive formas esporuladas e cistos de 
protozoários, que são mais resistentes. Desta forma o presente trabalho objetivou-se em avaliar in 
vitro a eficiência antimicrobiana do gás ozônio sobre os microrganismos Escherichia coli (ATCC 
25922), Staphylococcus aureus (NEWP 0023) e Aspergillus niger (ATCC 16404), a partir do método 
de exposição direta do micror-ganismo ao gás ozônio. Neste sentido pode-se concluir que o gás 
ozônio tem ação antimicrobiana sobre os microrganismos Escherichia coli e Staphylococcus aureus, 
uma vez que o número de bactérias testadas foi reduzido drasticamente, sugerindo uma ação 
bactericida e bacteriostática. O microrganismo Aspergillus niger não foi controlado pelo gás ozônio 

sugerindo uma ineficiência do gás no controle deste microrganismo. 
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Autismo e processo de aprendizagem 
Dirlene Silva Sena, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Sinais básicos como direcionar o olhar para algo ou alguém, expressar-se facialmente ou através de 

gestos, são ações desde cedo realizadas pelas crianças. No caso do portador do autismo, esse 
processo se limita porque existe uma incapacidade de dedicar a atenção aos movimentos biológicos. 
Fracassos no processo aprendizagem existem e muitos destes são decorrentes de alguma síndrome 
que a criança apresenta, entre elas o autismo, destacado neste artigo. É de fundamental importância 
conhecer e auxiliar o processo do diagnóstico, avaliação e tratamento do portador desta síndrome, 
assim como destacar o papel dos profissionais que atuam no processo ensino aprendizagem do 
autista. 
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Desenvolvimento cognitivo e educação da criança autista 
Fabiane Belarmino Gomes, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O presente estudo objetiva analisar as possibilidades da intervenção educativa em crianças com 

autismo e suas probabilidades de desenvolver o potencial de cada criança e gerar condições para o 
alcance de metas de sua educação, de seu equilíbrio e desenvolvimento pessoal, capacitando ao 
máximo suas habilidades e orientado sua compreensão e adaptação à vida em sociedade. As 
conclusões a que foi possível chegar em sua realização indicam que se a educação, de modo geral, 
se preocupa com objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias de integração entre o professor e 
o aluno, entre o aluno e seus colegas, entre a escola e a sociedade. No que diz respeito ao autismo, 
esta dinâmica deve promover intervenções que levem à construção de uma educação diferenciada 
para o autista, significativa, estimulante, verdadeiramente propulsora do seu desenvolvimento 
pessoal, da sua inserção e da sua interação com o mundo. 
 
Palavras-chave 
 

Autismo; Cognição; Educação; Intervenção psicopedagógica. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 
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Heros José Máximo, José Ricardo Varzone, Leandro Souza do Nascimento, Maria Helena Cardoso 

Farias, Fernanda Pinheiro Pizzelli Pinto, Heros José Máximo 

 
Resumo 
 
As infecções relacionadas à assistência constituem um problema de saúde pública mundial, gerando 
aumento na morbidade, na mortalidade e nos custos assistenciais. A implantação de medidas 
básicas preventivas pode reduzir a incidência e a gravidade destas in-fecções. Neste sentido a 
pesquisa objetivou-se em avaliar in vitro a eficácia de agentes químicos como álcool nas 
concentrações de 90%, 70%, 60%, 50% e 40%, Clorexidina 2% com diferentes tempos de aplicação 
e Hi-poclorito de Sódio, nas concentrações de 1%, 2%, 3%, 4% e 5%, no controle de cepas padrão 
de Escherichia coli (ATCC 25922) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Estabelecer um 
protocolo seguro de assepsia, para a-plicação em locais de risco a saúde. Foram utilizados métodos 
convencionais de microbiologia. Os resultados para os agentes químicos testados foram positivos. 
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Resumo 
 

As bactérias do gênero Mycobacterium pertencem à família Mycobacteriaceae, sendo seus principais 
representantes Mycobacterium tuberculosis, Mycobaterium bovis, e Mycobacterium leprae. Doenças 
como tuberculose e hanseníase estão relacionadas a estas espécies. A partir da década de 1980 
houve um grande aumento no número de infecções causadas por micobactérias, sendo um sério 
problema de saúde e carente de estratégias para seu controle. Para a não disseminação dessas 
doenças, ocorreram estudos relacionados à etiologia, epidemiologia, transmissão, patologia, 
profilaxia e princi-palmente no diagnóstico e tratamentos dessas doenças. 
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A importância do lúdico no desenvolvimento escolar da criança de seis anos 
Gerson Sousa Ruas, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo científico aborda a importância do lúdico no desenvolvimento escolar da criança de seis 

anos. Serão discutidos dois pontos essenciais: a criança de seis anos e o lúdico. Desta forma, este 
trabalho acadêmico tem o objetivo, por meio do estudo bibliográfico, conhecer a criança de seis 
anos de forma global e também definir o que é lúdico e sua contribuição na escolarização desta 
criança. A validade desta pesquisa se dá pela atual oferta do ensino, que não valoriza o lúdico ? o 
jogo e o brincar - na aprendizagem das crianças. O artigo nos mostra a fundamental importância do 
lúdico no desenvolvimento físico, mental e social, mais precisamente. 
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Jogos e brincadeiras: facilitadores da aprendizagem na educação infantil 
Helenice Emerick Teixeira Guandalini, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
É importante lembrar que, no âmbito escolar, existe uma constante busca de resultados, 

principalmente no âmbito comportamental, na aquisição de conteúdos e de habilidades. Diante das 
expectativas que pesam sobre o sujeito aprendiz, jogos e brincadeiras podem prover estímulos na 
dinâmica da aprendizagem, criando um contexto mais prazeroso e menos estressante, mais 
significativo e de auto-realização, pois permite que o indivíduo participe como coautor em todo 
processo. Nesta proposta também é importante ressaltar a motivação e interesse que podem ocorrer 
no momento do jogo, desde que se criem condições favoráveis para que isso aconteça. É 
imprescindível que profissionais da educação tenham competências para desenvolver ações bem 
fundamentadas e adaptadas ao momento educativo propício a cada fase escolar. 
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Dificuldades de aprendizagem e fracasso escolar 
Maria Irinete Lima Morais, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A escola atualmente encontra-se diante de modificações constantes da sociedade, sendo necessário 

que se posicione nessa atualidade mediante novas concepções. Uma das demandas da escola se 
refere ao fracasso escolar e às dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos. Este artigo 
tem como objetivo debater os desafios da escola diante das dificuldades de aprendizagem como 
sendo desencadeadora do fracasso escolar. Serão abordados: o conceito de dificuldades de 
aprendizagem, como perceber as diferentes causas existentes, a importância dos ambientes 
doméstico e escolar e qual a gravidade deles sobre uma criança com dificuldades de aprendizagem. 
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Gestão de projetos: treinamento e desenvolvimento na indústria 
Gustavo Carratú Thomé, Ana Cristina Villafranca, Ana Cristina Villafranca 

 
Resumo 
 
Atualmente a transformação é a mais marcante característica da indústria no Brasil e no mundo. As 

constantes mudanças organizacionais estão profundas e ocorrem em um ritmo cada vez mais 
acelerado. Portanto um dos impactos mais expressivos dessas mudanças na indústria é o aumento 
do nível de conhecimento exigido dos profissionais, com ligação direta na gestão de projetos 
alinhada as pessoas. A indústria depende do desempenho humano para o sucesso, e assim existe o 
desafio de treinar e desenvolver profissionais junto à área de projetos para que estes tenham êxito 
em suas tarefas. 
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A dislexia e o contexto escolar 
Iris Giane Soares Lima, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
A dislexia está associada à deficiência no processo da aquisição da linguagem, o que afeta a leitura, 

a escrita, a soletração e a reprodução de textos. Os primeiros sintomas que podem sinalizar a 
dislexia aparecem na escola; o aluno disléxico geralmente não consegue assimilar e compreender 
um texto. Muitas vezes este distúrbio é confundido como preguiça e falta de atenção, resultando na 
maioria das vezes em evasão escolar. Por outro lado, quando a escola é formada por profissionais 
capacitados, atualizados e informados sobre o distúrbio e transtornos de aprendizagem, melhor para 
o atendimento das necessidades do aluno. O disléxico precisa receber acompanhamento de uma 
equipe multidisciplinar, os pais e a escola devem dar o apoio e entender como a criança aprende e 
se desenvolve no espaço escolar e no convívio social. 
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Resumo 
 
Este trabalho aborda os aspectos ligados a Gestão de Projetos e de Pessoas na área da Construção 

Civil. Considerando o ramo da construção civil que sempre foi o componente dinâmico das cidades, 
sem o qual elas não se expandiriam em tamanho e produtividade e é responsável também por 
grande contribuição a economia brasileira e responsável por colocar no mercado de trabalho 
milhares de pessoas, consequentemente levando este setor a ter uma atenção redobrada e maiores 
incentivos e benefícios para quem está ligado a este setor. Assim, vemos o gerenciamento de 
projetos como uma ferramenta a ser cada dia mais aprimorada e colocada num patamar de 
prioridade com a escolha de pessoas capacitadas e treinadas para assumir essa gestão com o 
objetivo de resultados com qualidade, custo e tempo balanceados como garantia de um resultado 
positivo. 
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Problemas de aprendizagem: causas e consequências 
Maria de Lourdes Bento Paulino, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O presente artigo visa contribuir para uma melhor compreensão dos problemas de aprendizagem e 

consequentemente discutir al-guns fatores fundamentais que afetam a aprendizagem: Suas causas 
e conseqüências. Parte do pressuposto que os déficits de aprendizagem são mais comuns do que se 
pensa e existe uma vasta gama de teorias que explicam os problemas da não aprendizagem, sejam 
elas decorrentes dos aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais ou sociais. Considera que para que 
a criança se desenvolva de maneira satisfatória, ela precisa de um ambiente afetivamente 
equilibrado que lhe permita satisfazer suas necessidades como educando. Respeitar o ritmo da 
criança, repensar o processo de ensino, criar estratégias de ensino que motivem o educando 
valorizando a aprendizagem é o mínimo que se espera para alcançar um bom processo de 
aprendizagem. 
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O impacto dos transtornos psíquicos na infância e na aprendizagem 
Maria do Carmo Santos Ferreira, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é abordar as diversas formas de interferência psíquica que podem contribuir 

para os inúmeros distúrbios de aprendizagem. São diversos os fatores, desde infância, que 
contribuem para o insucesso durante o período de vida escolar, enfocando os papéis desenvolvidos 
pelo pares mais importantes nessa trajetória acadêmica como os pais, responsáveis, corpo docente, 
direção de escolas envolvidas no processo de levar conhecimento para aqueles que ainda não o tem, 
assim como o papel de resgatar o indivíduo e reinseri-lo no contexto social. É a família como primeiro 
marco social na vida de uma criança que deve possibilitar aos filhos o que lhes é de direito: a 
possibilidade de não desenvolver transtornos ao longo de seu percurso de vida. Cabe a nós enquanto 
educadores, formadores de opinião e familiares cuidarmos em protegê-las nos seus diversos 
contextos: biológico, afetivo e cognitivo. 
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Resumo 
 
A Gestão de Projetos e suas particularidades, bem como os processos relacionados, e a Estrutura 

Analítica, utilizada como uma ferramenta eficaz no controle do projeto, mostrando os conceitos de 
planejamento de recursos e custos, ressaltando a necessidade do gerenciamento de riscos, são 
fatores determinantes para o sucesso de um projeto. Quando aplicados a um evento como a Copa 
do Mundo torna possível avaliar os pontos críticos e determinar soluções para os desafios da 
organização de um evento deste porte. Assim, com base nos conceitos da Gestão de Projetos é 
possível exibir comparativos do gerenciamento do Projeto FIFA Copa do Mundo 2010 e 2014, e o 
seu legado para o Brasil e o mundo. 
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infantil para crianças de cinco anos 
Tathyanne Mytye Okada, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
O presente artigo analisa os jogos e brincadeiras como um recurso para o ensino da matemática 
para crianças de cinco anos. O estudo demonstra que esses conceitos são muitas vezes 
apresentados e utilizados de forma criativa pelos educadores, e que é possível realizar um trabalho 
partindo do hábito comum que as crianças têm de brincar e jogar. O artigo baseia-se em alguns 
conceitos sobre o desenvolvimento da infância e aprendizagem que revelam as necessidades de 
jogar e brincar para facilitar o aprendizado das crianças. Demonstra-se por meio dos estudos 
bibliográficos que é necessário que os educadores continuem fazendo o uso de materiais concretos 
em sala de aula aos quais são facilitadores no processo de aprendizagem. 
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Resumo 
 
O desenvolvimento de um projeto de TI dentro de um ambiente regido pelos métodos de governança 

é sempre mais delicado por contar com algumas limitações trazidas pelo método de governança; 
mas em contrapartida também há algum fatores e mecanismos do método de governança que 
podem ser utilizados ao favor da evolução do projeto. As possibilidades e limitações neste cenário, 
devem ser analisadas para que haja uma remodelação do projeto a fim de aproveitar as melhores 
praticas oferecidas pelo método de governança, e desviar dos problemas e impedimentos causados 
pela governança, sem feri-la e sem desrespeitar a estrutura do projeto e o seu objetivo. Para 
explorar todos os cenários que esta situação pode oferecer, um estudo de caso baseado numa 
empresa fictícia foi desenvolvido utilizando todas as premissas e considerando todos os fatores que 
este cenário pode apresentar gerando assim as diretivas chave de sucesso onde a presente situação 
pode ser conduzida 
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Hiperatividade em sala de aula: uma questão a ser reanalisada 
Nilde Barbosa de Jesus, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Diagnosticar a Hiperatividade em sala de aula é essencial para que os alunos não fiquem à margem 

da aprendizagem escolar, ou seja, para que não sofram preconceitos nem tenham prejuízos em 
relação à aprendizagem dos conteúdos escolares. É fundamental conhecer as características 
peculiares do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDA/H), principalmente para que 
se evite exclusão, desestruturas e evasão escolar. Este artigo estrutura-se em identificar e distinguir 
a Hiperatividade, que muitas vezes pode ser confundida com indisciplina, falta de limites ou outras 
anomalias diferenciadas. Demonstra ainda as estratégias a serem usadas pelo psicopedagogo para 
que não haja erro no diagnóstico da Hiperatividade, distinguindo-a de outros comportamentos como 
a indisciplina e depressão infantil. 
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Um olhar sobre a dislexia 
Ronilda Alves, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Considerada há alguns anos como uma doença social e ocupando um campo vasto de pesquisas, a 

dislexia é definida como um problema que está relacionado às dificuldades associadas à leitura e à 
escrita. As dificuldades de leitura e escrita ainda hoje são um dos principais obstáculos que 
interferem na aprendizagem, ocasionado problemas emocionais e de personalidade, condicionando 
toda vida escolar da criança, passando despercebida muitas vezes nos primeiros anos de 
escolaridade. Apesar de não estarem basicamente preparadas, as instituições de educação tem um 
papel fundamental no trabalho com as crianças portadoras das dificuldades de aprendizagem. Neste 
artigo destaca-se a importância de conhecer as causas e os tipos destas dificuldades, para uma 
melhor aplicação de ações que auxiliem a avaliação e o tratamento das pessoas disléxicas. 
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Plano diretor de tecnologia da informação na gestão pública 
Gilberto Luiz Cobucci, Ana Cristina Villafranca, Ana Cristina Villafranca 

 
Resumo 
 
A importância de se implantar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação nos órgãos públicos, 

que abrange as esferas, Federais, Estaduais e Municipais, visa promover a eficácia operacional e 
viabilizar o planejamento de ações, fomentando a integração na utilização de sistemas Enterprise 
Resource Planning (ERP) e suas variáveis, analisando a estrutura existente, que compreende, 
hardware, softwares, recursos humanos, segurança da informação e necessidades emergentes e 
futuras.Desta forma, a implantação consiste na elaboração estratégica de investimentos nas áreas 
de tecnologia assegurando o bom funcionamento das atividades institucionais, bem como prover 
informações necessárias para estudos de investimentos futuros em tecnologia. Gerar relatórios 
analíticos sobre o desempenho atual dos recursos tecnológicos existentes na estrutura 
organizacional, detalhar os problemas encontrados na organização e propor melhorias de gestão 
com qualidade. 
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A mediação pedagógica entre escola e família nos casos de dificuldade de 

aprendizagem 
Rosalia Barbosa Freire, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Observamos que a cada dia é mais freqüente o encaminhamento de crianças para atendimento com 
o psicopedagogo pelo fato de apresentarem dificuldades no processo de ensino aprendizagem, ou 
mesmo escolas procurarem o apoio e orientação deste profissional. Este artigo tem como objetivo 
ressaltar a importância do bom relacionamento e cumplicidade entre a família do discente que busca 
um atendimento psicopedagógico, o profissional da área psicopedagógica e os demais envolvidos 
na educação da criança. Não há como transferir o que cabe à família para a responsabilidade de 
terceiros, devido à necessidade do envolvimento de todos no processo de tratamento para que seja 
possível alcançar êxito, ou seja, superar as dificuldades de aprendizagem. Este estudo busca mostrar 
que é de suma importância o envolvimento das partes responsáveis pela criança e seu 
comprometimento no processo psicopedagógico para que se possa chegar ao resultado esperado. 
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O jogo e a brincadeira na aprendizagem e no desenvolvimento da criança 
Sirlene Gonçalves Couto, Neide Rodriguez Barea Tavares 

 
Resumo 
 
Este artigo visa contribuir com o trabalho dos profissionais da área de educação e tem a finalidade 

de mostra a importante função dos jogos e brincadeiras no atendimento psicopedagogico, no 
desenvolvimento da criança e como recursos para estimular a aprendizagem, rompendo a crença 
de que jogos e brincadeiras tem apenas um caráter de diversão e passatempo. Fica claro neste 
artigo que o brincar no currículo escolar e nas clinicas psicopedagogica visa facilitar não só o 
desenvolvimento individual, social, físico, afetivo e cognitivo da criança, mas também projetar no 
brincar suas frustrações, ansiedades, desejos e visão de mundo. Como recurso para aprendizagem 
enriquece o trabalho do educador e do psicopedagogo como intermediador nas avaliações, 
diagnósticos e intervenções. 
 
Palavras-chave 
 
Criança; Aprendizagem; Jogo; Brincadeira; Psicopedagogia. 

 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Usabilidade web: avaliação heurística e ensaios de interação 
Alan Silva Macêdo, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Usabilidade é o termo utilizado para definir a facilidade de uso de algo ou de um produto. A 

usabilidade web é simplesmente a facilidade de uso de um Website. A usabilidade como fator 
importante no desenvolvimento, deve ser um requisito em um projeto web, pois o foco como em 
qualquer outra área é o usuário e assim sendo faz-se necessário adotar métodos de avaliação na 
execução de projetos de interfaces para que o seus objetivos sejam alcançados. Deste modo é 
apresentada as teorias de profissionais renomeados na área de usabilidade focando o método de 
avaliação heurística e os ensaios de interação como ferramenta eficaz para a avaliação da 
usabilidade da interface ao longo do ciclo de projeto web. 
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Acessibilidade na internet: desenvolvimento de ambientes virtuais acessíveis 

baseados nas recomendações do W3C 
Alysson Alves dos Santos, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Este artigo trata do desenvolvimento de páginas da Internet acessíveis. Conceitua a usabilidade e a 
acessibilidade no âmbito da Internet, apresentando as instituições responsáveis por criar e manter 
os padrões para esse ambiente. Detalha as recomendações produzidas pelo World Wide Web 
Consortium (W3C), que devem ser utilizadas pelos desenvolvedores web, para a implementação de 
sítios e sistemas totalmente acessíveis, beneficiando tanto as pessoas portadoras de necessidades 
especiais como também todas as outras pessoas. Lista também algumas vantagens e as 
desvantagens na utilização destas recomendações. Além de apresentar algumas das ferramentas 
utilizadas para a avaliação e validação da acessibilidade na web. 
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Treinamento de hipertrofia e força em usuários e não usuários das proteínas do 

soro de leite (WPC) 
Luiz Sergio Souza, Denise Jovê Cesar 

 
Resumo 
 
A proteína extraída do soro do leite (WPC) age na recuperação muscular pós-treino, ideal pra 
hipertrofia e definição, não tem a ver exclusivamente com o treino, serve para complementar a 
porcentagem protéica. Este estudo trata-se de um estudo comparativo, realizado com 5 indivíduos, 
do sexo masculino, todos praticante de musculação de no mínimo 2 anos. Foi utilizado dois 
treinamento de pirâmide decrescente e o terceiro de pirâmide crescente, utilizando de 75% a 85% 
de um RM. Tem-se o objetivo de verificar a eficácia do treinamento de hipertrofia/força com uso de 
suplementação solúveis do soro do leite conhecida como whey protein, para favorecer o processo 
de hipertrofia muscular, associado um programa de exercícios com pesos de alta intensidade. Até 
então, mesmo não tendo resultados tão significativo, houve aumento em todas as medidas 
antropómetricas, diante ao treinamento, assim mantendo um balanço nitrogenado positivo. Não se 

sabe se o aumento do consumo de proteínas, pode ser tão benéfica para o anabolismo e se em altas 
dosagem pode trazer alguma alteração negativa para o usuário. Mas que seguindo a ingesta diária 
recomendada pela RDA o resultado é satisfatório. 
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Teste de software: uma disciplina para a matriz curricular 
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Resumo 
 
O termo teste de software tem um papel fundamental no ciclo de desenvolvimento de software, por 

meio do qual fornece uma medição na qualidade do sistema em termos de defeitos corrigidos, 
agregando confiança no produto desenvolvido, bem como habilita um software para a produção. 
Nesse sentido o artigo sugere a reconfiguração da grade curricular dos cursos de graduação da área 
de tecnologia da informação e afins com a inserção da disciplina teste de software como uma matéria 
autônoma, a fim de proporcionar o estudo direcionado, no intuito de desenvolver e capacitar os 
discentes ainda no ápice do aprendizado. Foi utilizada como metodologia na elaboração do artigo a 
modalidade bibliográfica e pesquisa de campo, na qual consolidou a importância do estudo proposto, 
corroborado com o resultado da pesquisa de campo, onde 66,7% dos entrevistados acharam 
satisfatória a inserção da disciplina na grade curricular. 
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Web services e a linguagem Java 
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Resumo 
 
É cada vez maior a dependência do homem ao mundo tecnológico. Neste contexto, os sistemas de 

informação desempenham um importante papel na automação de processos. Desta forma, tornou-
se imprescindível a integração desses sistemas, o que promoveu o desenvolvimento de várias 
tecnologias. Dentre elas, os web services se propõem a facilitar todo o processo de integração, 
utilizando diferentes técnicas e tecnologias disponibilizadas no mercado, como, por exemplo, a API 
(Interface de Programação de Aplicativos) Java, uma excelente opção para os desenvolvedores de 
sistemas de informação. 
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Aptidão física relacionada à saúde de escolares do município de Campo Grande-

MS 
Willian Sebastião da Cruz, Denise Jovê Cesar 

 
Resumo 
 
A prática regular de atividade física é essencial na promoção de saúde e prevenção de doenças, 
especialmente em adolescentes. O objetivo do estudo foi analisar os indicadores de aptidão física 
relacionada à saúde de alunos de 11 a 14 anos de uma escola de Campo Grande/MS, através da 
bateria de testes do Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR), integrada por avaliação de composição 
corporal através do Índice de Massa Corpórea (IMC) e testes de flexibilidade, força/resistência 
abdominal e cardiorrespiratório. A amostra foi composta por 109 escolares, sendo 45 do sexo 
masculino e 64 do sexo feminino. Os resultados gerais demonstraram que a maioria dos indivíduos 
encontrou-se abaixo da zona saudável de aptidão física e, em relação ao sexo, os meninos foram 
superiores em todas as avaliações, exceto na de flexibilidade. 
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Qualidade de vida no trabalho e o reflexo no desempenho produtivo: um olhar 

ao trabalhador 
Priscila Carla Ueti Pitanga Pereira, Aparecida Madureira 

 
Resumo 
 
Atualmente as empresas estão valorizando a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), para além de 
melhorar a produtividade, ser mais competitiva no mercado. Seu foco é a valorização do trabalhador 
enquanto indivíduo, por isso, a QVT é algo necessário, e não somente visto como despesa, mas 
como um investimento do seu capital humano. Nesse sentido, se faz necessário que o trabalhador 
além de ter um bom salário, trabalhe num ambiente harmonioso, que ofereça oportunidades e 
motivação. A Qualidade de Vida no Trabalho tem ações voltadas às dimensões físicas, intelectuais 
e emocionais do ser humano. As empresas estão se preocupando cada dia mais com atividades 
voltadas à QVT, porém cada pessoa deve ter também a visão de si, enquanto colaborador, pois ele 
é quem vai sentir os reflexos das rotinas de seu dia a dia, sendo assim, cabe a ele cobrar da sua 
empresa trabalhos voltados à QVT. 
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Michel Scaff, Campo Grande-MS 
Aline Silveira Antunes, Denise Jovê Cesar 

 
Resumo 
 
O sobrepeso e a obesidade são problemas que vêm preocupando a população do mundo inteiro. 
Grande parte da população sofre com esse problema e também são alvos de doenças crônico 
degenerativas. São temas onde se têm muito a se discutir, sobre as causas e os combates ao 
sobrepeso e à obesidade. Com este propósito, a presente pesquisa teve o intuito de avaliar índices 
de sobrepeso e obesidade em funcionárias do CEINF Michel Scaff. A amostra constituiu de 13 
mulheres com idade entre 21 a 54 anos, sendo todas sedentárias e residentes na cidade de Campo 
Grande ? MS. Para avaliar a composição corporal foi utilizado instrumentos como o IMC e a RCQ. 
Foi feito um cronograma de caminhada e após 3 meses foi feita uma nova avaliação, onde houve 
uma comparação antes e após exercício físico, tendo como resultado a melhora da classificação do 
IMC e redução das medidas da RCQ. 
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A importância da troca de experiências na aprendizagem dos alunos: a 

superação das dificuldades de aprendizagem através de uma visão sóciocultural 
Laila Dal Bó Hildebrand, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
Neste estudo procura-se demonstrar que existem vários momentos da aprendizagem e como, o 
aluno necessita do auxílio de pessoas mais experientes. Tendo em vista o exposto acima, verifica-
se a necessidade de demonstrar também a teoria sociocultural, fundamentando a importância das 
trocas de experiências para a aprendizagem do educando, definindo aprendizagem e quando 
acontece a dificuldade para tal. Verificou-se que em todos os momentos o trabalho psicopedagogo 
visa uma melhora ou até uma superação dessa dificuldade. Constatou-se assim, através de revisão 
bibliográfica, que dentro desse contexto, a troca de experiências entre indivíduos mais experientes 
com outros menos experientes auxilia na aprendizagem. Diante desta investigação chegou-se a 
compreensão do real sentido da mediação, principalmente quando existe uma(s) dificuldade(s) para 
a aprendizagem, pois acredita-se na necessidade dos Pedagogos, Psicopedagogos, Psicólogos e 

demais profissionais que lidam com esses problemas dentro da escola. 
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Proposta de certificação simultânea para o Ensino Médio e Ensino Superior de 

alunos extemporâneos por meio do Ensino a Distância 
Ronald Nascimento Gonçalves, Ronald Nascimento Gonçalves 

 
Resumo 
 
O objetivo da pesquisa é propor à Anhanguera Educacional uma estruturação, se assim for preciso, 
qualitativamente para ofertar cursos em Educação a distância de qualificação que contemple a oferta 
simultânea do Ensino Médio e do Ensino Superior em um único curso na modalidade de ensino a 
distância . Foram utilizadas as Matrizes Curriculares da modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) com vistas, na formação do Ensino Médio e as Matrizes dos Cursos Superiores: Tecnologia em 
Negócios Imobiliários, Tecnologia em Secretariado, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em 
Gestão Pública, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos 
Gerenciais, Tecnologia Recursos Humanos e Tecnologia em Gestão Financeira que são oferecidos 
por várias instituições de Ensino Superior, inclusive pela Anhanguera Educacional. Essas matrizes 
servirão de base comparativa para a sugestão dos cursos simultâneos que atendam a Certificação 

do Ensino Médio e Superior desses Alunos Extemporâneos. 
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A relevância do ensino a distância para capacitação técnica dos trabalhadores 

das indústrias brasileiras 
Tainá Cristhina Nogueira João Passos, Lucas Araujo 

 
Resumo 
 
Embora a Educação à Distância não tenha limites físicos tão bem estabelecidos como o sistema de 
educação convencional, a implantação de um polo com cursos à distância requer investimentos de 
recursos, tanto financeiros quanto humanos. As novas tecnologias estão sendo incluídas nos 
processos educativos de forma cada vez mais constante e, neste contexto, o ensino à distância tem 
apresentado um crescimento exponencial onde limites de tempo e espaço estão dando lugar às 
novas possibilida-des de aprimoramento intelectual em vários segmentos sociais. 
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O estudo do clima organizacional no processo de gestão de pessoas: a 

importância de se confrontar a cultura e o clima organizacional na busca de 

competitividade 
Antonio de F. Pereira Neto, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
A globalização estabeleceu um novo layout e um novo padrão organizacional. Novas tecnologias e 
novas práticas provocam mudanças rápidas e sucessivas e precisam ser incorporadas aos processos 
produtivos. As empresas do século XXI deverão atender a essas demandas como requisito de 
permanência no mercado. O novo modelo contempla uma visão administrativa mais humanística. 
Têm-se nas pessoas uma fonte inesgotável de capital intelectual a ser explorado, portanto, é 
imprescindível administrar bem esses recursos. Há imensos desafios e inúmeras oportunidades para 
as empresas que adotam essa prática. O estudo da Cultura e do Clima Organizacional é fator de 
competitividade. Conhecer o atual perfil organizacional e fazer um diagnóstico bem apurado é uma 

das formas de se aumentar a produtividade e maximizar os resultados. A Pesquisa de Clima 
Organizacional é uma das ferramentas administrativas disponíveis nesse campo e se faz necessária 
para esse novo momento. 
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A importância do gerenciamento de riscos em projetos de software 
Fabrício Elias Diniz, Samuel Gonçalves da Silva 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta um estudo sobre a utilização de técnicas e conceitos de gerenciamento de 

riscos em projetos de software. Seu quadro teórico busca relacionar informações a respeito dos 
riscos potenciais envolvendo o processo de desenvolvimento de sistemas, comumente associados à 
qualidade do software, tempo e custos para seu desenvolvimento. São abordados os principais 
métodos utilizados no gerenciamento desses riscos, destacando-se a importância da aplicação de 
técnicas relacionadas ao gerenciamento de projetos, como planejamento, definição de metas e 
cronogramas, tarefas inerentes ao gerente de projeto. Propõe-se também demonstrar as vantagens 
do gerenciamento e tratamento dos riscos presentes nos projetos de desenvolvimento de softwares. 
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Avaliação psicológica no processo seletivo 
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Resumo 
 
Atualmente não se pode negar a importância do setor de Recursos Humanos nas empresas e 

instituições em geral, principalmente no ramo da seleção de pessoal, que encontra mais 
reconhecimento no mercado de trabalho. Como algumas empresas ainda não possuem um sistema 
de Recursos Humanos formado, muitas serviços são requisitados a instituições que prestam um 
serviço terceirizado.Com um processo de seleção de pessoal adequado, a empresa pode garantir 
uma melhor adaptação do candidato ao cargo, sendo que o próprio candidato pode desenvolver em 
seu novo cargo maior propensão ao sucesso. No presente estudo estaremos demonstrando o 
processo de recrutamento e seleção de pessoal, enfatizando a utilização de técnicas psicológicas, 
como a entrevista psicológica e os testes. Ao final são apresentados alguns testes que são mais 
utilizados no mercado hoje e a importância de uma boa elaboração de bateria de testes. 
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Endomarketing: a estratégia competitiva nas empresas 
Juliane Veiber Silva, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
A competitividade das empresas atualmente faz com que as companhias tenham diferentes 

estratégias para ficar a frente de seus concorrentes. Uma ferramenta de grande importância que 
vem sendo utilizada pelas organizações para promover a competitividade é o endomarketing, que 
pode ser definido pelas ações voltadas para o cliente interno (colaborador) com o objetivo de 
integrá-lo com a empresa. O objetivo deste estudo foi apontar as dificuldades enfrentadas pela 
ausência do endomarketing eficaz e os benefícios e meios para sua implantação. Observou-se que 
a existência do setor de endomarketing nas empresas é fundamental para que sobrevivam no 
mercado competitivo. A fidelização dos colaboradores proporcionará a fidelização do cliente externo. 
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A importância da pesquisa de clima organizacional 
Elizabeth Lima Benvenhu, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é evidenciar a importância da pesquisa de clima organizacional como 

ferramenta para a gestão empresarial, pois cada vez mais, as empresas precisam das pessoas, pois 
são elas que conduzem as organizações, sejam elas, de grande, médio ou pequeno porte, do setor 
público ou empresa privada. O maior pa-trimônio de uma empresa é o seu capital humano, e não 
se consegue nenhum resultado satisfatório numa organização quando as pessoas que nela 
trabalham estão insatisfeitas. Como resultado, podemos citar a ineficiência, a apatia e a alta 
rotatividade de pessoal. A melhor maneira de mensurar esse aspecto é através da ferramenta 
pesquisa de clima organizacional, cuja importância, desde a aplicação da pesquisa, da mensuração 
dos resultados, do feedback aos en-volvidos, até o plano de ação e medidas aplicáveis para sanar 
os problemas evidenciados, é de extrema importância para a gestão de pessoas, pois é com 
empregado satisfeito que se consegue os resultados estratégicos almejados. 
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Liderança nas organizações 
Karla Gomes da Silva, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
O presente estudo por meio da pesquisa bibliográfica aborda sobre a liderança nas organizações 

atuais com ênfase nos conceitos de liderança, na importância da mesma nas organizações, os tipos 
de liderança e as principais características dos líderes de sucesso. Dos dados coletados verificamos 
que o líder apesar de não administrar sozinho atualmente, ele exerce papel central nas organizações, 
haja vista que é ele o responsável por influenciar os demais componentes da organização e gerenciar 
todos os processos. São várias as características necessárias ao líder de sucesso, assim como 
também existem vários estilos de liderança, entretanto, nenhuma se sobressai às demais, pois os 
ambientes organizacionais são heterogêneos e o líder deve estar adequando o estilo de liderança a 
cada um deles, sempre focalizado o bem estar do grupo e o sucesso da organização como um todo. 
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Aplicação de ferramenta de planejamento corporativo de materiais em 

demandas sazonais: um estudo de caso do setor sucroenergético 
Emerson Rabelo, Alexandre Sanches Copatto 

 
Resumo 
 
Em um contexto de suprimento corporativo de materiais, existe uma vantagem significativa com 
relação ao ganho de escala em função do volume de materiais aplicados em uma operação de 
produção de açúcar e etanol, no entanto, devido a sazonalidade da demanda (característica do 
setor) nota-se uma fragilidade na cadeia de suprimentos e gestão dos estoques para este mercado, 
em especial de insumos industriais e embalagens. Dessa forma, visualiza-se a necessidade de 
direcionar estudos para aplicação de modelo de planejamento corporativo de materiais com foco na 
gestão dos estoques adequados à operação e previsibilidade para a cadeia de suprimentos, 
garantindo o planejamento adequado dos fornecedores, níveis de estoques satisfatórios (giro) e 
economia de escala nas negociações. 
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Capital intelectual e sua importância para as organizações 
Katia Helem Palermo Borges, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
Devido as constantes mudanças as organizações estão cada vez mais preocupadas em se manterem 

competitivas no mercado, por este motivo estão investindo pesadamente no seu ativo mais 
importante ?as pessoas?, também conhecido como o seu capital intelectual, para isto precisam 
mensurar quais são seus ativos sejam os tangíveis ou os intangíveis, o que não é uma tarefa nada 
fácil, com os resultados em mãos podem proporcionar meios para reter, desenvolver e gerar 
conhecimentos aos seus funcionários, estes por sua vez melhoram suas capacidades, habilidades e 
atitudes aumentando assim suas competências, desta maneira a instituição se mantém competitiva 
no mercado, com profissionais qualificados e competentes que produziram produtos e serviços 
diferenciados, existindo ainda a necessidade do uso da mensuração por meio de indicadores destes 
ativos, para um melhor reconhecimento dos benefícios que serão gerados, isto é, de que forma este 
capital intelectual será agregador de valor para a organização. 
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A importância do brincar para o desenvolvimento infantil 
Marília Valerino Cunha, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
O estudo a respeito do uso de jogos na educação virá para confirmar a eficácia deste recurso didático 

para o sucesso da aprendizagem dos alunos. Foram selecionados diversos os autores para uma 
pesquisa bibliográfica. O jogo na educação infantil é visto também como recreação, desde a 
antiguidade greco-romana, pois aparece como relação necessária às atividades que exigem esforços 
físicos, intelectuais e escolares. Enfim, para pensar o jogo como meio educacional, devemos situá-
lo a partir da definição de objetivos mais amplos, pois, por exemplo com relação ao conhecimento, 
é importante fazer corresponder conteúdos ao conhecimento geral das crianças, seus interesses e 
suas necessidades e desafiar sua inteligência. Ou seja, o jogo é uma excelente estratégia didática, 
mas se bem usado, com objetivos claros. 
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Liderança e sua Importância no Desenvolvimento das Organizações 
Helana Rodrigues Heleno Pereira, Maria Isabel Barbosa Okamoto 

 
Resumo 
 
As mudanças fazem parte do mundo das organizações e pessoas. No ambiente competitivo dos 

negócios, as organizações são chamadas a transformações e adaptações a fim de sobreviverem. 
Liderança é um relacionamento que necessita basear-se na confiabilidade, o perfil do líder envolve 
sensibilidade, transparência, perspicácia, assertividade, capacidade de argumentação, persuasão e 
muita saúde emocional para lidar com a fragilidade de pessoas em situações de conflito. Por outro 
lado, caso o grupo não confie e não veja o líder como uma referencia, gerir conflitos, argumentar, 
persuadir e negociar serão atividades infrutíferas. Para ser líder o individuo necessita desenvolver 
as capacidades de pensar, sentir e agir que possibilitam movimentar-se com segurança em um 
contexto de insegurança. Portanto, este artigo tem por objetivo refletir sobre a importância da 
liderança no desenvolvimento das organizações 
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Capacitação de jovens aprendizes em um ambiente empresarial 
Luis Cláudio de Aquino, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
O objetivo geral é verificar o alcance que um programa de treinamento e desenvolvimento voltados 

para jovens aprendizes contribui para a formação técnico profissional e sua inserção no mercado de 
trabalho A dinâmica do ambiente empresarial tem levado as organizações a buscarem sistemáticas 
de desenvolvimento de pessoas que ultrapassam os limites dos cargos tradicionais da empresa. Isto 
se deve ao fato que as intensas mudanças vividas pelas organizações tornam-se imperativo tal 
mudança. Conclui-se, portanto que o processo de desenvolvimento de pessoas, mesmo que do 
quadro temporário, como é o jovem aprendiz, é uma necessidade do próprio negócio da empresa. 
A metodologia utilizada neste artigo é bibliográfica e exploratória. 
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Administração de recursos humanos: técnicas de gestão e trabalho nas 

empresas 
Thiago Prado, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
A Administração de Recursos Humanos (RH) é a base para a criação das políticas sociais das 
empresas. Está voltada ao fator principal que garante o funcionamento de qualquer organização: as 
pessoas. Toda instituição deve preocupar-se com a motivação de seus funcionários, uma vez que 
eles colaboram para a manutenção e funcionamento diário da empresa. Os empresários não devem 
deixar de dar atenção aos seus colaboradores, principalmente pelo possível reflexo direto nos lucros 
da empresa. Treinamentos, avaliações, bonificações, políticas de cargos e salários são recursos que 
podem ser utilizados para o melhoramento motivacional. Para trabalhar com pessoas, primeiro 
deve-se compreender o comportamento humano e também o conhecimento de vários sistemas e 
práticas de recursos humanos. A necessidade de mão de obra e a legislação contribuíram para a 
inclusão das mais diversificadas forças de trabalho. 
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Os benefícios do e-learning como ferramenta de educação corporativa 
Mônica Schimidt Miyashiro Campos, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
O advento da globalização, a evolução dos meios de comunicação proporcionada pela evolução 

tecnológica contribuíram de forma significativa para que houvesse uma maior difusão das 
informações. As organizações perceberam que estar informada sobre o que acontece no mundo e o 
que tem de mais atual no mercado é imprescindível, por isso percebeu que além de equipar a 
organização com o que há de mais moderno em tecnologia também deveria oferecer treinamento e 
capacitação aos seus colaboradores. Dentro desse contexto surge o e-learning, uma ferramenta que 
possibilita a utilização de diferentes tipos de mídia eletrônica, incluindo internet, intranets, 
extranets, salas virtuais, fitas de áudio/vídeo, TV interativa, chat, e-mail, fóruns, bibliotecas 
eletrônicas e CD-ROM, que possibilita o treinamento baseado em computador e na Web. O e-learning 
contribui diretamente para que as empresas relacionem suas estratégias de capital humano com as 
soluções tecnológicas mais adequadas e tem como algumas vantagens o custo extremamente baixo, 
tendo em vista que atende a um grande número de pessoas ao mesmo tempo e facilidade das 
pessoas em conciliar horário de trabalho, lazer e estudo. 
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Implementação da administração de contas a receber em um consultório 

odontológico 
Cristiane Anael de Oliveira, Samuel Gonçalves da Silva 

 
Resumo 
 
A Administração Financeira é uma vertente imprescindível em qualquer organização. Juntamente 
surge a Administração de Contas a Receber, que é um dos alicerces da Tesouraria. O maior desafio 
é implementar este alicerce na veia financeira de uma organização composta por um profissional 
liberal. É utilizar do poder de transformação de um processo arcaico para um processo prático. Não 
dar a devida importância ao Contas a Receber é tornar o negócio um fracasso, visto que as entradas 
são fundamentais. Por este motivo o Contas a Receber foi implementado em um consultório 
odontológico, onde criou-se políticas e regras para cobrança, formas de pagamento como meio 
facilitador, planilha para controle de recebimento e organização de dados e documentos. O intuito 
é gerir adequadamente os recebimentos e prever maus pagadores e a consequente falta de recurso, 
muito comum neste ramo de atividade. O resultado foi surpreendente, introduzindo organização 

financeira e visão do negócio. 
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Retenção de talentos como estratégia para agregar valor organizacional 
Priscila Rodrigues Liziero, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
Diante do atual cenário do mundo corporativo, as empresas estão atuando dentro de uma nova 

perspectiva, onde as pressões econômicas dos últimos anos vêm forçando-as a fazer mais com 
menos. Com isso, elas descobriram que podem estar à frente gerando vantagem competitiva, desde 
que tenham as pessoas certas como colaboradores. E para tanto, os gestores precisam conhecer o 
perfil profissional que melhor se adequa as necessidades da empresa, que se identifique com a 
cultura e os valores da mesma, garantindo um processo de captação de recurso intelectual eficiente. 
Tão importante quanto atrair um talento é retê-lo, e para que isso ocorra às empresas precisam 
valorizar o potencial humano, buscando oferecer benefícios que estejam condizentes com a 
realidade de seus profissionais, proporcionando condição para que as pessoas estejam motivadas e 
engajadas. O talento está se tornando o grande diferencial competitivo, logo, perder um talento é 
perder conhecimento, cultura e história. 
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Educação corporativa no setor da construção civil: horizontes da prática para a 

redução do turnover e estímulo à qualificação profissional 
Pedro Egidio Arenales, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
A intensa rotatividade e a necessidade de qualificação profissional são algumas das questões 
emergenciais da Construção Civil que se relacionam com a gestão de pessoas. Junto a isso, uma 
leva pioneira de empresas utiliza a educação corporativa como instrumento para coesão interna e 
melhoria do desempenho e redução desses fatores, mostrando possibilidades consideráveis. 
Justificado na importância dessa temática, este artigo objetiva abordar os horizontes possíveis da 
educação corporativa no setor para a redução do turnover e progressão profissional, através de um 
levantamento bibliográfico em dados preexistentes que obteve como resultado o fato de que o 
turnover colabora para a menor ocorrência, maior custo e desconfiança dos processos de 
qualificação, prejudicando a memória organizacional e atividades que necessitem de continuidade. 
A educação organizacional se mostrou passível de reverter esses processos promovendo maior 

engajamento e reversão da superficialidade da ligação empresa x colaborador pela valorização da 
função e especialidade desse trabalhador. 
 
Palavras-chave 
 
Qualificação profissional; turnover; gestão de pessoas; educação corporativa. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Políticas de qualidade de vida no trabalho e o grau de satisfação dos funcionários 
Roseli Smoliak Oliveira, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
Este estudo discorre sobre Políticas de qualidade de vida no trabalho e o grau de satisfação dos 

funcionários. O objetivo deste estudo foi por meio da pesquisa bibliográfica identificar fatores que 
influenciam na qualidade de vida no trabalho, bem como apresentar alguns modelos de QVT que 
têm sido utilizados pelas organizações atuais. Para a consecução do objetivo proposto realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos e periódicos. Para fundamentação teórica do trabalho 
utilizou-se publicações de diversos autores que versam sobre qualidade de vida no trabalho dentre 
eles: Chiavenato, Lacombe, Limongi-França, Maximiano, Oliveira, Vieira, dentre outros. Dos 
resultados encontrados ficou evidente que a qualidade de vida dos funcionários está diretamente 
relacionada com o grau de satisfação dos funcionários e que as organizações que se preocupam com 
a qualidade de vida de seus funcionários, oferecem aos mesmos boas condições físicas de trabalho, 
benefícios que vão ao encontro do que os mesmos desejam, motivação por parte do superior 
hierárquico, interação e auxílio mútuo por parte de toda a equipe do setor, segurança na realização 
do trabalho e ainda são informados sobre segurança e saúde. 
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Liderança pelo exemplo 
William Fabian de Castro Siqueira, Camila Bellini Colussi 

 
Resumo 
 
Liderança pelo exemplo é hoje talvez o principal tema em debate no assunto, especialmente pela 

sua comprovada eficácia, sendo crucial a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de forma 
ética e positiva, para que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os 
objetivos da equipe e da organização. Este trabalho discorrerá brevemente sobre estudos acerca do 
tema liderança, seus primórdios, seu contexto histórico, conceito de liderança, tipos e estilos de 
liderança (Liderança Autocrática, Liderança Democrática, Liderança Liberal, Liderança Carismática e 
Liderança Transformacional), evoluções, desenvolvimento (Líder carismático, Líder executivo, Líder 
coercitivo, Líder distributivo, Líder educativo e Líder inspirador) e estudos mais recentes, focando 
ao final nas cinco regras de liderança pelo exemplo, abordadas no livro ?O Desafio da Liderança?, 
escrito por James Kouzes e Barry Posner, inclusive com sugestões de práticas cotidianas acerca do 
tema. 
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A inclusão escolar e a importância da família no desenvolvimento da criança 

Down 
Juliana Lino Izidoro, Mariluz Altino Barreto 

 
Resumo 
 
O objetivo estimado neste projeto, mediador da relação escola família na inclusão das pessoas com 
Síndrome de Down?, foi o de impulsionar a inclusão educacional e social do aluno com Síndrome de 
Down (SD), objetivando a integração escola-família e o desenvolvimento cognitivo do aluno com SD 
através da mediação desenvolvida pelo professor. O desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, de 
campo e do estudo de caso proporcionou avaliar e intervir nos processos de aprendizagem do aluno 
com SD, tanto no meio escolar quanto no social, favorecendo através da perspectiva inclusiva, a 
inserção das pessoas com necessidades especiais no contexto geral da sociedade. De forma que 
destacamos os obstáculos encontrados pela escola na adaptação destas pessoas, focalizando a 
importância da atuação do professor realizando a mediação na relação escola-família para então 
facilitar a promoção das aprendizagens dos alunos no contexto da inclusão escolar e social. 
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A leitura e a escrita na perspectiva de Lev Vygotsky 
Vanessa Dias Gomes Capra, Josiane Conceição Albertini Habermann 

 
Resumo 
 
A leitura e a escrita ganham mais importância a cada dia por serem requisitos básicos para a 

aprendizagem. Perguntar aos alunos o que eles desejam aprender na escola, é possível que a 
maioria responda que quer muito aprender a ler e a escrever. Partindo do pressuposto de que o 
ensino tem que ser organizado de forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças 
e que tenham significado para elas, proponho o estudo da teoria de Lev Vygotsky que destaca a 
necessidade da interação e da mediação do professor no processo de alfabetização. Neste estudo, 
explorou-se as ideias e concepções de Vygotsky em relação a aquisição da leitura e da escrita. 
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Projeto para esclarecer as empresas quanto às exigências nas vendas para 

órgãos públicos 
Cláudio Maesi, Simone Cecília Pelegrini da Silva 

 
Resumo 
 
A elaboração de um importante projeto que visa esclarecer as empresas quanto aos procedimentos 
e exigências para estar apto a fornecer aos órgãos públicos e um estudo de caso que mostra que 
com baixo custo e utilizando a Internet como ferramenta principal para divulgação de informações, 
pode-se demonstrar as empresas o quanto atrativa e lucrativa é esta modalidade de venda que 
diante da desinformação é ignorada por uma fração considerável do mercado, inclusive no tocante 
as licitações de empresas públicas. 
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A utilização do fluxo de caixa como ferramenta gerencial 
Daniele Cristina da Silva, Edilson Pereira de Godoy 

 
Resumo 
 
O objetivo deste estudo é demonstrar como a ausência da utilização do fluxo de caixa como 

ferramenta gerencial, pode influenciar na administração de uma empresa. Uma boa administração 
necessita de informações para que a atividade da empresa flua de maneira a atingir seu objetivo 
final que é o lucro. Com base no ano de 2011m é possível identificar na empresa analisada a falha 
que ela projeta. Baseado no relatório de contas a pagar e no relatório de faturamento, a empresa 
exibe uma falha de controle no seu prazo de pagamento a fornecedores e também no não registro 
corretamente do pró-labore, que são as retiradas efetuadas pelos sócios, pois os mesmos exercem 
retiradas contínuas do caixa, incluindo no relatório de contas a pagar da empresa as suas contas 
particulares, infringindo assim um dos Princípios da Contabilidade, o Princípio da Entidade. 
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Proposta de um projeto para implantação de um software de apoio a 

coordenadores acadêmicos 
Márcio Aparecido Artero, Simone Cecília Pelegrini da Silva 

 
Resumo 
 
Este artigo abordará a proposta para criação de um projeto mostrando as principais etapas para 
implantação de um software de apoio aos coordenadores acadêmicos. O software visa agilizar as 
diversas funções designadas ao coordenador acadêmico. A organização das atividades no decorrer 
do semestre é algo que deixa muitos coordenadores estagnados nas suas diversas tarefas. Levando 
em consideração que a maioria dos coordenadores possui conhecimento nas operações 
computacionais, um software de apoio vem a ser um diferencial para o cruzamento de informações 
para gestão acadêmica. Diante desta realidade, o artigo mostrará as ações de organizar os grupos 
de processos para a implantação das diversas características do projeto. 
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Otimização do processo de implantação de Estação Rádio Base: como melhorar 

o processo de site acquisition e implantação de ERBs 
Marcos Vinicius de Moraes, Simone Cecília Pelegrini da Silva 

 
Resumo 
 
Em um mundo cada dia mais exigente e imediatista, onde já consideramos que tempo é dinheiro, 
cria-se a necessidade de processos e produtos cada vez melhores que fornecem excelência em 
prazos minúsculos independente da área de atuação. Como não poderia ser diferente, a busca de 
melhoria contínua tem sido cada dia mais aplicada, em todos os setores e este é o objetivo deste 
artigo, melhorar o processo de implantação de estações rádio base, analisando desde a concepção 
até o início da obra, verificando possíveis aperfeiçoamentos nas principais partes do processo, da 
necessidade da implantação até a documentação. Utilizando de ferramentas para gerenciamento de 
projeto reavaliaremos este procedimento, a fim de verificar se realmente é feito da melhor maneira. 
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Gestão de projeto orientado por software: a nova demanda por qualidade e 

desempenho 
Márcio Lourenço, Simone Cecília Pelegrini da Silva 

 
Resumo 
 
As organizações buscam a melhoria contínua, ou seja, melhor qualidade do produto final ou serviço, 
melhor qualidade e desempenho do trabalho e dos processos executados. A gestão pela qualidade 
pode determinar o sucesso de um projeto, agregando valores à organização, procurando maneiras 
de se tornar competitivas: de obter maior proximidade de seus clientes, maior satisfação interna e 
externa, melhor desempenho financeiro e menor tempo para absorção de mudanças. Para isto, 
devem existir sistemas que agilizem e otimizem o processamento de informações e o fluxo de 
trabalho da organização. 
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Não-cumulatividade do PIS e da COFINS no ramo de comércio varejista: 

supermercados 
Antonio Oliveira Conceição, Edilson Pereira de Godoy 

 
Resumo 
 
O regime da Não-Cumulatividade das contribuições para o PIS e a COFINS é um tema bastante 
complexo, e essa obra abordará o tema especificamente no ramo de comercio varejista ? 
supermercados. O regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, á muito tempo era desejado 
pelas empresas, assim como ocorre com ICMS, devida a diminuição de sua carga tributária, fato 
esse que só veio a ocorrer com as empresas de lucro real. A inúmera quantidade de tributos obriga 
as empresas a manter em seus quadros de funcionários núcleos para tratar apenas de questões 
tributarias. A não-cumulatividade dessas contribuições vem trazendo bastante conflito entre as 
empresas de lucro real, principalmente agora com a obrigatoriedade da EFD do PIS e da COFINS. 
Mais irei desenvolver meu estudo na forma de apuração destas contribuições, tendo como exemplo 
uma empresa do ramo de supermercados. 
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Marketing de relacionamento: CRM (Customer Relationship Management) 
Ketily Amara da Silva, Vinicius Cesar Dreger de Araujo, Roberto Tatsuya Saito 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo, mostrar como o marketing de relacionamento é uma poderosa 

e inovadora ferramenta essencial no processo de captação e manutenção dos clientes e o fator 
qualidade no atendimento, pode ser considerado como um sinal de sucesso para as empresas. A 
ferramenta auxilia a relação entre empresa x cliente, por meio deste Software as ações são 
direcionadas alcançando o lucro desejado pela empresa. O Customer Relationship Management 
(CRM) é uma ferramenta valiosa e tem como potencial: definir, conhecer e fidelizar clientes, criando 
relações mais intensas com os clientes, e obtendo informações importantes para a empresa. 
 
Palavras-chave 
 
Ferramenta CRM; Marketing de Relaciomento; Clientes; Fidelização. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Aspectos de desenvolvimento de turbina eólica de eixo vertical 
Fernanda Damasio dos Santos Xavier, Roberto Tatsuya Saito 

 
Resumo 
 
O propósito deste trabalho é apresentar os principais aspectos relacionados com o projeto de 

desenvolvimento de uma turbina eólica de eixo vertical, bem como o andamento e os resultados 
nele obtidos. Uma revisão dos tipos de turbinas que embasam este projeto é apresentada, 
mostrando conceitos clássicos como o de Darrieus e o de Savonius, e conceitos atuais como rotores 
de desenho helicoidal. Também são apresentados os projetos de protótipos, a confecção e ensaio 
dos mesmos em laboratório, a metodologia empregada na aquisição e análise de resultados e os 
sistemas mecânicos e estruturais usados nos testes de laboratório. Um dos objetivos é o uso de 
geradores axiais síncronos de imã permanentes nacionais para a composição dos sistemas com 
todos os modelos de turbinas. 
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Terceirização no setor público: vantagens e desvantagens 
Paloma Iraci dos Santos, Vinicius Cesar Dreger de Araujo 

 
Resumo 
 
O desenvolvimento deste trabalho tem com principal objetivo esclarecer e demonstrar a aplicação 

da ferramenta terceirização dentro do cenário público, enfatizando suas características positivas e 
negativas dentro deste processo de reengenharia organizacional. Através de pesquisa bibliográfica 
foi demonstrada a importância desta mudança, que tem como principal objetivo agilizar e 
especializar os departamentos das instituições, concentrando esforços naquilo que é essencial e 
característico de cada empresa ou órgão. A pesquisa retratou aspectos como ? O lado humano da 
terceirização?, ?Aspectos jurídicos da terceirização? e principais etapas para a transição do processo 
de terceirização . 
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Gestão do conhecimento 
Ricardo Rubinato Gatto, Sandra Ferreira da Silva, Roberto Tatsuya Saito 

 
Resumo 
 
O artigo intitulado por 'A Gestão do Conhecimento aplicada ao desenvolvimento das empresas' visa 

significar o conhecimento, definindo e direcionando a gestão do ativo de maior importância no 
mercado global. O investimento no conhecimento por parte das organizações tem um caráter de 
custo benefício muito forte comparado a outros ativos (marketing, tecnologia e produção) 
importantes para sobrevivência das empresas dentro do mercado competitivo. O conhecimento é 
diferido em seus aspectos e parâmetros, particularmente através dos principais conceitos 
trabalhados: Tácito e Explícito. Essas duas classificações denotam a necessidade de gerir o 
conhecimento para agregar valor de forma plena, portanto utilizamos o raciocínio lógico através da 
pesquisa bibliográfica e conceitos. 
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Banco Futuro - SMS: majoração de limites 
Ednou Carlos dos Passos Junior, Luciana da Conceição Pavanelli 

 
Resumo 
 
O projeto SMS Majoração de limites visa automatizar o processo de aumento de limite para 

transações na internet, saques emergências no autoatendimento e liberação para realização de 
transações na internet. O Banco Futuro é o primeiro banco brasileiro a oferecer esse tipo de serviço 
aos seus clientes reforçando seu pioneirismo e inovação. Automatizar o processo de majoração de 
limite reduzindo os custos operacionais nas Agências e Canal de Atendimento (Central de 
Atendimento). São objetivos também, fidelizar os clientes, diferenciação frente aos concorrentes, 
mais comodidade e autonomia aos realizar suas transações. Para que o cliente possa liberar ou 
realizar as transações nas mídias com limites superiores ao permitido é necessário realizar um 
cadastro pelo Site da Organização. 
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O impacto dos tributos na formação do preço de venda das mercadorias 

importadas no Brasil 
Anselmo Marcos da Silva, Vinicius Cesar Dreger de Araujo 

 
Resumo 
 
Os tributos são peça importante na formação do preço de venda das mercadorias importadas, 
especialmente em cenários de competitividade. A legislação tributária brasileira é bastante 
complexa. Em vista disso, é essencial que as empresas que importam mercadorias atentem-se para 
o impacto dos tributos em suas operações. Qualquer falha no planejamento tributário pode resultar 
na inviabilidade da operação. Por outro lado, quando o planejamento tributário é bem feito, pode se 
tornar um diferencial positivo para o negócio. Descrevemos os tributos incidentes nas operações de 
importação no Brasil e o seu impacto na formação de preços para o mercado interno. Apontamos 
como a tributação das operações de importação é importante ferramenta reguladora da Economia, 
ás mãos do governo. Identificamos outros custos envolvidos nas operações de importação, que 
também são peças a ser levadas em consideração na formação de preços. E, por fim, demonstramos 

o impacto total dos tributos na formação de preços das mercadorias comercializadas no mercado 
brasileiro e contrastamos o impacto dos tributos das mercadorias importadas com as mercadorias 
produzidas no Brasil. 
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Gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos de software usando Scrum 
Cícero Ednilson de Barros Machado, Luciana da Conceição Pavanelli 

 
Resumo 
 
Nesse artigo estaremos mostrando como implementar o Scrum e o gerenciamento e 

desenvolvimento ágil de projetos, essa metodologia de gerenciamento de projetos ágeis vem 
crescendo a cada dia no mercado pois organiza de forma fácil e prática para ser entendida por todos 
da equipe. É definido como um processo de gerenciamento e desenvolvimento iterativo e 
incremental que pode ser incrementado a qualquer gerenciamento de qualquer atividade complexa, 
proporcionando um excelente entendimento entre as pessoas da equipe de desenvolvimento. Com 
todo esse entrosamento e participação ativa dos clientes e partes interessadas, os requisitos e as 
solicitações de alteração passam a ser atendidas mais rapidamente e o rendimento do projeto 
aumenta. A metodologia ágil é pouco difundida no meio acadêmico, mas vem se destacando a cada 
dia. Nesse artigo, além de demonstrar esse assunto e servir de apoio para futuras pesquisas, vamos 
demonstrar de maneira fácil como implementar o Scrum e o gerenciamento ágil na sua empresa ou 
laboratório. 
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Meio ambiente 
Jairo Cosmo da Silva, Luciana da Conceição Pavanelli 

 
Resumo 
 
O desequilíbrio provocado na natureza é consequência da ação humana sobre o meio ambiente e 

também de acidentes naturais, que acontecem, com menor frequência em relação à ação do homem. 
No meio ambiente temos alguns fatores importantes como água, saneamento básico e o lixo que 
afetam cada vez mais a população. Se as causas que afetam o meio ambiente fossem tratadas com 
mais seriedade, tivesse palestras e cursos para conscientização ampla os problemas diminuiriam. 
Diante das situações em que o meio ambiente se encontra o que se almeja são as mudanças que 
podem ocorrer com projetos, artigos, palestras, mas principalmente com as ações dos seres 
humanos que é fundamental para a melhoria. Tendo uma possibilidade de transformação no 
ambiente, não se pode deixar de considerar a questão ambiental como um tema significativo para 
ser tratado. 
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Internet banking: canal de atendimento preparado para a Geração Y 
José Luiz do Nascimento, Fernanda dos Santos Rodrigues 

 
Resumo 
 
Facilidade e rapidez são estas as palavras chave para os consumidores da rede, hoje em dia cada 

vez mais, de variadas idades e classes sociais aderiram ao novo estilo de vida. Com a globalização, 
podemos afirmar que tempo é dinheiro, a correria do dia a dia, estimula cada vez mais pessoas 
adotarem a internet como solução mais prática para suas necessidades, pois por esse canal são 
realizados quase todos os tipos de transações. A concorrência bancária pela disputa desta fatia de 
mercado promove facilidades para todas as gerações. A propaganda e a publicidade usam suas 
táticas para atrair esses exigentes consumidores do comércio virtual. A inclusão tecnológica abre 
espaço para novas possibilidades a rede tornou-se um local democrático onde gerações buscam seu 
espaço, foco deste trabalho. Realidade nos dias de hoje, o Banco virtual (internet banking) chegou 
para ficar, a massificação deste canal de atendimento, atrai cada vez mais clientes em busca de 
facilidades e rapidez on-line exigências da vida moderna. A popularização da ferramenta representa 
para as instituições a chance de tirar cada vez mais os clientes das filas, reduzindo seus custos 
operacionais, com as agências assumindo o papel de canal de relacionamento, ou seja, venda de 

produtos e negócios. Com mix de transações cada vez mais diversificadas o setor bancário investe 
em tecnologia a fim de atingir a geração Y. 
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Compras como uma função estratégica dentro das organizações 
Daiane Aparecida de Souza Marques, Luciana da Conceição Pavanelli 

 
Resumo 
 
O presente trabalho trata da gestão de compras como uma função estratégica dentro das 

organizações. Esta pesquisa traz uma noção teórica da importância de se manter as parcerias com 
fornecedores, como se caracteriza uma cadeia de suprimentos e de como se desenvolve e avalia 
fornecedores na prática. O desenvolvimento e avaliação de fornecedores deve ser ampliado para 
uma análise de como seus sistemas e procedimentos podem ser aperfeiçoados e alinhados com os 
dos clientes. É preciso ter sempre em mente que a vantagem competitiva é cada vez mais uma 
função da eficiência e eficácia da cadeia de suprimentos, ficando bem claro que, quanto maior a 
colaboração, em todos os níveis entre fornecedores e os clientes, maior será a probabilidade de 
obtenção de vantagem e ganhos. Nesta pesquisa encontra-se também, um estudo de caso uma 
empresa de médio porte, do segmento metalúrgico na área de usinagem, onde se verifica os 
problemas encontrados na avaliação e desenvolvimento de seus fornecedores, baseando-se no 
levantamento das falhas encontradas, a empresa adere um modelo de avaliação de fornecedores e 
obtém sucesso. Assim o estudo se encerra apresentando a situação da companhia após a 

implantação do novo modelo. 
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Sistema de gerenciamento de medicamentos em hospital público 
Ciro Flaminio Junior, Fernanda dos Santos Rodrigues 

 
Resumo 
 
A Farmácia Hospitalar tem passado por um processo intenso de modernização com a implantação 

de serviços farmacêuticos cada vez mais especializados que contribuem para a racionalização de 
recursos, gestão do risco e obtenção de resultados positivos com o uso de medicamentos. Na 
atualidade o farmacêutico hospitalar atua tanto na área de gestão dos custos envolvidos com 
medicamentos e materiais quanto na gestão dos riscos e dos resultados clínicos advindos das 
intervenções a que os pacientes são submetidos para resolver, controlar ou manejar seus problemas 
de saúde. O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema de gerenciamento de medicamentos 
em hospital público de forma organizada. A segurança do paciente está relacionada à dispensação 
de medicamento, pois, os medicamentos devem sempre chegar à dosagem certa e horário adequado 
de acordo com a prescrição médica, permitindo um controle racional da utilização dos 
medicamentos. Essa questão vai interferir também no controle dos estoques e na logística de 
armazenamento e distribuição. Para isto, foi realizada uma pesquisa visando determinar o atual 
processo da farmácia e, a partir disso propor uma melhoria no processo utilizando algumas 

ferramentas como: UML. Dessa forma, é possível contribuir com uma administração de 
medicamento eficiente, evitar desperdícios e diminuir custos, através do controle de estoque, 
fracionamento de medicamento e rastreabilidade. 
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A Logística Reversa de eletroeletrônicos voltada ao consumidor final 
Ricardo Paulino dos Santos Silva, Sandra Ferreira da Silva 

 
Resumo 
 
A logística reversa é a área da logística que trata dos aspectos de retorno de produtos ao seu centro 

produtivo. Tratando-se de produtos eletroeletrônicos este processo reverso fica a cargo da Cadeia 
de Suprimentos ou ?Centros de Distribuição? também conhecidos como CDs. A estes competem o 
gerenciamento dos produtos, a implantação do sistema de logística reversa. Este processo garante 
com que as empresas criem uma relação mais próximas com seus clientes no atendimento do que 
podemos chamar hoje de política de Pós-venda, garantindo desta forma que a empresa respeite o 
código de defesa do consumidor. A logística reversa tem sido o setor com maior crescimento nos 
últimos 10 anos além dos processos que já conhecemos como, por exemplo, reciclagem de latas de 
alumínio, coleta de resíduos e coleta seletiva, um setor que vem crescendo devido a mudança 
constante de tecnologia é o setor de eletroeletrônicos, neste artigo iremos discutir quais ações 
devemos tomar com relação à gestão de logística reversa nos centros de distribuição dos produtos 
deste seguimento. 
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RFID: qual o futuro do RFID no Brasil? 
Lizete Aparecida Storer dos Santos, Sandra Ferreira da Silva, Roberto Tatsuya Saito 

 
Resumo 
 
INFORMAÇÃO, esta é a palavra chave para as empresas que querem obter vantagens competitivas, 

acompanhando as tendências de mercado. Com a globalização, as Organizações procuram aplicar 
cada vez mais tecnologia de ponta para conseguir maior redução de custos e a ferramenta RFID 
(Identificação por Radiofrequência) auxilia os processos dessas empresas. Mesmo com uma 
utilização ainda tímida no Brasil, a adoção do RFID continua crescendo, principalmente pelas 
vantagens apresentadas nas Organizações onde foram aplicadas, como: melhoria da eficiência, a 
precisão e a transparência que o sistema incorpora às operações. Em contrapartida, o elevado custo 
para sua implementação é um dos motivos que provoca a lentidão na adoção desta tecnologia. O 
(Rádio Frequency Identificacion) RFID entra na era da massificação do seu uso pelo mundo 
corporativo. Atualmente, o foco está na melhoria dos processos, redução de custos e minimização 
de perdas. O mercado de RFID iniciou uma fase de transição, na qual está deixando de ser orientado 
apenas para o atendimento a regras de conformidade para se tornar também, um gerador de 
receitas para as empresas, além de trazer vantagens adicionais aos consumidores, os quais devem 

ser ouvidos quanto a aceitação ou não da implantação desta tecnologia, onde o limite da aplicação 
é a criatividade de quem está por trás do projeto. A situação atual do Brasil neste contexto e o 
futuro desta tecnologia nas empresas brasileiras é o que será abordado neste trabalho. 
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O assédio moral no trabalho na percepção de gestores do setor bancário 
Gerlanne Lima Rodrigues, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar a percepção dos gestores em relação ao Assédio Moral no 

Trabalho (AMT), em uma organização privada do setor bancário, situada no Distrito Federal. Utiliza-
se como referencial teórico estudos científicos nessa temática. Adotou-se a pesquisa qualitativa, 
pelo interesse em compreender o fenômeno do assédio moral a partir da descrição, compreensão e 
interpretação dos dados encontrados. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas com três gerentes bancários, sendo 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, 
todos com 3º grau completo. Os dados foram tratados mediante a análise de conteúdo do tipo 
categorial temática. Os resultados indicam que os gerentes conhecem as causas e consequências 
do assédio moral, mas pelo fato de não perceberem esta prática como um crime, desconhecem a 
sua verdadeira caracterização. Sugere-se novas investigações desta temática através de outros 
métodos, haja vista a complexidade das características do AMT e pela importância da visão dada 
pelos gerentes a este fenômeno, já que eles apresentam um papel de extrema relevância e influência 
dentro das organizações 
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Estudo das necessidades de treinamento na Empresa Clickon S/A 
Janiely Gonçalves Moreira, Fernanda dos Santos Rodrigues 

 
Resumo 
 
O treinamento é uma ferramenta de ensino que deve ser utilizada em todas as organizações, para 

que haja a satisfação de seus colaboradores, desenvolvendo assim habilidades, conhecimentos para 
que produzam mais qualidade em seus serviços gerando lucratividade para a empresa. Para que as 
empresas sejam bem sucedidas precisam de pessoas ágeis e dispostas a assumir riscos, pois são 
elas que fazem o serviço acontecer, são elas que conduzem o negocio de maneira inteligente e 
rápida, no entanto para que isso aconteça e imprescindível que haja um treinamento e 
desenvolvimento dos colaboradores da organização em questão. Este trabalho tem o intuito de 
buscar uma qualificação objetiva aprimorando cada vez mais as ideias e o conhecimento nas 
organizações levantando as reais necessidades. Este trabalho tem como intuito esclarecer a melhor 
forma de aplicar um treinamento empresarial, e para tanto realiza uma pequena pesquisa da melhor 
maneira a ser feita, aprimorando cada vez mais as ideias, conhecimentos dentro das organizações, 
identificando as necessidades de treinamento e propor um programa para os colaboradores da 
empresa Clickon, os dados foram tratados de uma maneira quantitativa, através de métodos de 

estudo de casos, sendo identificada a principal necessidade, treinamento é um processo de 
assimilação em curto prazo, com o objetivo de repassar ou reciclar os conhecimentos, habilidades 
ou alguma atitude relacionada a execução direta ou indiretamente de alguma tarefa, treinar é uma 
constante no mundo atual, e um programa de treinamento deve estar diretamente ligado às 
necessidades da empresa. 
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Recrutamento e Seleção 
Thais da Silva Cunha, Sandra Ferreira da Silva 

 
Resumo 
 
O Recrutamento e Seleção vêm ocorrendo há muito tempo, desde que se iniciou a organização dos 

povos é possível notar este sistema. O mesmo era reparado principalmente onde havia a 
preocupação em escolher as pessoas mais aptas a executar atividades específicas. Com a Revolução 
Industrial no século XVIII, foi notável a fragmentação de tarefas, alienando o trabalhador do 
processo de criação e lhe proporcionando uma única execução de trabalho. Com isso, este processo 
passa a ser determinado pelas necessidades específicas fundamentando ? se na designação do 
segmento operacional. O Recrutamento e Seleção é um subsistema, uma área especifica dos 
recursos humanos onde atrai e seleciona pessoas internas ou externas, com competências 
necessárias para organização onde o lema é: ?O homem certo no lugar certo , na hora certa?. Saber 
escolher os colaboradores adequados é adquirir meios para ganhar a corrida do distanciamento 
entre a concorrência. È responsabilidade dessa área planejar e implantar mecanismos que garantam 
um processo de atração de talentos necessários, bem como definir , implantar políticas e 
ferramentas que garantam a escolha dos profissionais adequados. Mas cabe esclarecer diferenças 

entre os conceitos de Recrutamento e Atração (Seleção) , que será descrito ao longo deste trabalho. 
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Controle interno e gerenciamento de impostos 
Reginaldo de Camargo, Sandra Ferreira da Silva 

 
Resumo 
 
Esse trabalho de pesquisa mostra a importância dos controles internos para as empresas e o Fisco, 

haja vista, a quantidade de obrigações acessórias, para tanto, é necessário um maior rigor no 
gerenciamento de seus tributos, pois a não observância ou atendimento no que diz respeito ao envio 
das mesmas pode onerá-las em forma de multas e juros. O intuito desses controles é evitar que as 
entidades sejam penalizadas de forma pecuniária. Na seqüência, abordam-se as etapas para se 
chegar a um excelente resultado no que tange ao planejamento e gerenciamento tributário, onde 
sua aplicabilidade gera segurança e informações concisas para sua administração, por conseguinte 
uma sustentabilidade na concorrência de mercado e precisão no que se refere aos seus 
recolhimentos de impostos aos órgãos governamentais. 
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Liderança como ferramenta de comunicação nas organizações 
Mirian de Jesus Bicho, Sandra Ferreira da Silva 

 
Resumo 
 
O estudo ora apresentado tem como objetivo principal, expandir o conhecimento sobre a temática 

da Liderança como um processo de exercer influência sobre as pessoas ou grupos para realização 
de objetivos em uma determinada situação. Aborda um dos temas mais pesquisados e estudados 
nas últimas décadas. Este trabalho trará, sob perspectiva de diversos autores, a importância de 
como a liderança é essencial para o sucesso de toda organização e compreender como a linha mestra 
que gerencia a entrada e saída das informações no sistema-empresa e nos seus subsistemas-
setores. Assim como o sangue tem que circular regularmente pelas veias e artérias para manter o 
corpo humano em pleno funcionamento, a informação e a comunicação devem fazer o mesmo pela 
empresa. A liderança deve assumir papel fundamental na gestão e partilha do conhecimento, sendo 
responsáveis diretos pela criação de um ambiente favorável ao comprometimento dos funcionários 
para o alcance dos objetivos organizacionais. 
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Sustentabilidade nas empresas de papel e celulose 
Rodrigo Faria da Silva, Fernanda dos Santos Rodrigues 

 
Resumo 
 
A relação entre economia, comércio e ecologia, mais do que nunca tornam-se cada vez mais 

interligadas à medida que questões ambientais são tratadas no presente com mais importância 
devido a degradação ao meio ambiente. Para isso faz se necessário mudanças dos maus costumes 
do ser humano seja ele no ambiente corporativo ou social. Com as consequências das ações do 
homem nos últimos séculos os problemas ambientais vêm se agravando, consequentemente 
refletindo nos setores e econômicos, sociais e empresariais. O relacionamento da humanidade com 
a natureza, que teve início com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado 
numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. Este trabalho teve como objetivo verificar 
como as Empresas de Papel e Celulose vêm se adequando as medidas de preservação ambiental 
nos últimos anos. São abordados também os temas sobre o impacto ambiental, competitividade e 
certificação, mostrando que a sustentabilidade é o grande desafio no século XXI. 
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Site infantil autibrinca para portadores de autismo 
Carla Gama Lustosa, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
O objeto de estudo deste trabalho envolve de um lado, o Autista, as suas características e 

necessidades e de outro lado, a definição da criação futura de um site chamado Autibrinca. Algumas 
características da relação da criança autista com o computador foram levantadas. Foi observado seu 
interesse para os jogos online, além disso, tornou-se cumprido levantamento bibliográfico, 
pesquisados sites voltados para autistas na Internet e que levaram à conclusão de que um site 
específico, que concentra as suas necessidades, pode contribuir para sua inclusão digital, social e 
no seu desenvolvimento psicológico. Estudos sobre o autista foi necessário conhecer as suas 
limitações, como ele as processa e interesses, para que seja possível a projeção futura do site com 
um layout que atenda as suas características comportamentais, assim o presente artigo pretende 
contribuir para uma melhor autoestima desses indivíduos, para que a acessibilidade seja para todos 
em todos os sentidos. 
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Metodologia de desenvolvimento de software: uma análise no desenvolvimento 

de sistemas na web 
Fernando Gonçalves de Oliveira, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
No artigo cientifico apresentado foi comentado sobre temas relacionados à engenharia de software, 
metodologias de desenvolvimento de software, defeitos e falhas de software. Todos esses aspectos 
foram desenvolvidos ao longo do texto como pressuposto de obter conhecimento sobre o 
desenvolvimento de software e sua melhoria ao longo do tempo, além de apresentar um 
comparativo entre a engenharia de software e o desenvolvimento web. O assunto discutido neste 
artigo científico é de extrema importância para os profissionais que fabricam e as empresas que 
recebem esses softwares, diante disso, a pesquisa científica foi desenvolvida baseada em diversas 
literaturas que discorrem sobre o tema apresentado, tendo como finalidade esclarecer como 
acontece o desenvolvimento de um software e a relevância da metodologia para a confecção de 
software. 
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Certificação digital: estudo de caso sobre a implantação em sistema do Governo 

Federal 
Ivan Tavares da Silva, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Este artigo trata sobre a implementação da Certificação Digital em um sistema web, levando em 
consideração a infraestrutura de chaves públicas - ICP-Brasil que é o padrão vigente no país. São 
abordados conceitos sobre criptografia e o smart card ou token utilizados no processo de 
autenticação digital, com apresentação dos benefícios oferecidos pela utilização da tecnologia bem 
como a necessidade de sistemas seguros no ambiente da internet. No Brasil, o governo está 
investindo significativamente em segurança e diversos sistemas já implementam o uso da 
Certificação Digital, não apenas como mecanismos de acesso, mas como facilitadores de processos, 
pelo fato da Certificação Digital ter valor legal perante a justiça brasileira. 
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A evolução da internet com HTML 5 
Paulo Henrique Gomes da Costa, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta um estudo bibliográfico em que descreve a evolução da internet e as novas 

especificações da linguagem HTML5, novas funcionalidades, o uso de novos padrões web, como 
garantir mais acessibilidade em uma pagina web. Assim, o objetivo deste trabalho é relatar o que o 
HTML5 mudou na internet, demonstrando como ocorreu a evolução do HTML até chegar ao HTML5. 
O aperfeiçoamento no desenvolvimento de padrões e de aplicações no mercado assim surge à 
proposta do HTML5 que poderá ser um novo padrão da web em breve. Todos os grandes 
navegadores já se utilizam da versão HTML5 e muitos dos usuários nem percebem essa evolução 
que vem embutida na nova tecnologia que veio para facilitar a vida de quem trabalha com 
desenvolvimento web sites e seus usuários. Portanto, a relevância desse assunto é algo inovador 
no mundo da linguagem virtual. 
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Avaliação da qualidade de software: uma análise na web 
Valdécio do Carmo Alves, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Este artigo científico tem por pressuposto dissertar sobre o desenvolvimento de software, tendo por 

foco identificar os padrões de qualidade em relação à web. Será possível obsevar que a qualidade 
dos softwares na web está inteiramente relacionada a um bom gerenciamento de projetos. Nesse 
sentido, os principais objetivos da pesquisa científica são identificar a qualidade do software diante 
das necessidades do desenvolvimento de sistemas na web e ainda descrever a importância da qua-
lidade de software e sua relação com o gerenciamento de projetos. Esse estudo foi realizado com 
base em uma revisão bibliográfica, incluindo artigos e dissertações a respeito do tema. 
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Recrutamento e seleção para obtenção de vantagens competitivas à organização 
Cassiely Rodrigues Bella, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
Para trazer benefícios à uma determinada organização seja ela de médio ou grande porte, procura-

se fazer abordagens sobre os custos, ou seja, busca-se reduzir os gastos na intenção de melhorar 
os performances e a empresa estudada ter maiores chances de investimentos nas atividades fim 
que trarão lucros à empresa. Em sendo assim, esta pesquisa irá organizar um raciocínio para 
demonstrar qual a melhor forma de auxiliar os recrutadores empresariais a ter em suas tarefas 
diárias, melhores resultados e menores gastos neste sentido. Ainda haverá motivo neste estudo, a 
comparação entre terceirizar este difícil procedimento ou capacitar um ou mais profissionais para 
que exerçam esta tarefa da melhor forma possível, sem onerar o orçamento da empresa. 
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Liderança participativa, seus conceitos e suas particularidades 
Elisangela Santana da Silva Brandão, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
O objetivo desse artigo é repensar na atual liderança que temos e qual seria ideal, o que é necessário 

para melhorarmos a liderança participativa na organização, com a participação de todos, sabendo 
ouvir e agir, interagindo para que consiga ter a troca de informação/conhecimento. Este artigo foi 
feito pensando no papel do líder e suas participações, estudando cada passo e seu gerenciamento, 
na qual a liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando uma equipe que 
venha gera sempre os melhores resultados para a organização e seus participantes. 
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Metodologias de desenvolvimento e suas aplicabilidades na web 
Adriano Marques de Souza, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
O desenvolvimento ágil e um conjunto de metodologias, na qual vai reger através de estruturas os 

processos de desenvolvimento de software dentro da engenharia de software, e um processo 
importante quando se fala em usar padrões de projeto de uma forma mais ágil com documentação 
menos penosa e tempo de desenvolvimento menor, os métodos ágeis atuam de forma a melhorar 
o tempo com o objetivo de se ter como resultado um software de qualidade com um tempo mais 
hábil, mais como todo método existem vantagens e desvantagens, e muitas vezes o fator humano 
e predominante no sucesso ou na falha do projeto. 
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E-Commerce para pequenas empresas: estudos de casos na utilização da 

Plataforma CMS Magento 
Camilo Alencar Cunha, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Empresas de todos os portes, desde microempresas às grandes corporações, estão passando pela 
constante necessidade de se adequarem ao ritmo da sociedade atual e definitivamente globalizada, 
e o comércio eletrônico é a grande oportunidade para um crescimento e fortalecimento, rompendo 
as fronteiras físicas da quadra, da avenida, do Shopping Center e da comunidade local. Objetiva-se 
fornecer, a partir de uma análise real, uma metodologia capaz de prover suporte para que pequenos 
empreendedores e pequenas empresas possam utilizar de forma adequada as soluções de softwares 
e logística para o comércio eletrônico. Existem bons softwares de gerenciamento de conteúdo, 
largamente testado para comércio eletrônico, de fácil manipulação e implantação por parte da 
equipe responsável pela confecção do site. O Magento, software que é largamente difundido entre 
os programadores de software livre, possui soluções completas e de alta performance, tanto para 

microempresas como para grandes corporações. 
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JavaServer Faces: framework para desenvolvimento web 
Carlos José da Silva e Sousa, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Aspectos de desenvolvimento de aplicações e sistemas para web utilizando o Framework Java Server 

Faces como facilitador, padronizador e agilizador do trabalho de construção do sistema. Aborda as 
vantagens do emprego desse Framework, a facilidade de padronizar o padrão de projeto MVC (Model 
View Control ? Modelo Visão e Controle) da codificação dos sistemas escritos na plataforma de 
desenvolvimento JAVA EE e o código mais enxuto e de menor linhas (de código) para se escrever 
métodos em JAVA, códigos HTML, XHTML e demais procedimentos que em outras linguagens de 
programação ou Frameworks. 
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Liderança: o papel da liderança nas organizações 
Elisangela Alexandre Gonçalves, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
A liderança é um fenômeno tipicamente social que ocorre exclusivamente em grupos sociais e nas 

organizações. Podemos definir liderança como influência interpessoal exercida numa dada situação 
e dirigida através do processo de comunicação humana para consecução de um ou mais objetivos 
específicos. Diante disso podemos considerar que os elementos que mais se destacam para a 
caracterização da liderança são, portanto quatro: a influência, a situação, o processo de 
comunicação, e os objetivos a alcançar. Atualmente, muitas organizações preocupam-se com o nível 
de motivação de seus empregados, não simplesmente pelo fato de desejarem sua felicidade, mas 
pelo que isto representa em termos de resultados para a própria organização. 
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SISVAN Web: substituição da plataforma cliente-servidor pela plataforma web 
Jefferson Moura Paravidine, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
A simples substituição de um sistema cliente-servidor para um sistema em plataforma WEB 

favoreceu a Política Nacional de Alimentação e Nutrição ? PNAN, bem como as estratégias de 
Vigilância Alimentar e Nutricional. Com a incorporação das novas curvas de crescimento 
estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde para a avaliação do estado nutricional de crianças 
e adolescentes, e o módulo de registro dos marcadores de consumo alimentar em diferentes faixas 
etárias, o SISVAN Web trouxe uma ótica diferente aos gestores. O SISVAN Web tornou-se uma 
grande ferramenta de gestão para tomadas de decisão sobre a aplicação de recursos nas três esferas 
do Sistema Único de Saúde: federal, estadual e municipal. 
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O OTRS e suas principais ferramentas de service desk e ITSM 
Marcelo Neiva Teodoro, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta uma pesquisa baseada na aplicação (Open Technology Real Service) OTRS e 

suas ferramentas de Service Desk e módulos (IT service management) ITSM. Tem como objetivo 
adaptar a ferramenta às necessidades da empresa Global Web para registrar pedidos de Help Desk, 
gerenciar Call Centers e equipes de suporte, cadastrar os dados de software e hardware nos itens 
de configuração onde o (Configuration management database) CMDB está relacionado, e utilizá-los 
para registrar os pedidos de mudança no ambiente de (Information Technology) TI. Tem-se a visão 
no cliente e o seu melhor atendimento e cadastro para documentar suas solicitações. A análise terá 
foco nas suas funcionalidades e serão detalhados com os outros ambientes que fazem parte do 
pacote do aplicativo como o servidor web APACHE, o banco de dados Mysql e o software de 
desenvolvimento Perl. 
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Como a gestão de pessoas pode contribuir para minimizar o impacto do stress 

nas agências bancárias 
Denise Gabriel Fiorillo, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
O stress é uma realidade na vida das pessoas e está presente no ambiente corporativo. Globalização, 
internet e novas tecnologias contribuem para a evolução das empresas e tornam os consumidores 
mais exigentes. Mudanças no cenário mundial mudou o perfil das pessoas e das empresas e tornou 
a concorrência muito mais acirrada. A concorrência acirrada e as novas tecnologias afetaram um 
segmento em especial que é o segmento bancário e os trabalhadores dessa classe sofrem muito 
mais a pressão do stress. Algumas considerações teóricas sobre o tema stress e considerações 
práticas sobre a realidade dos trabalhadores bancários são listados neste artigo. Algumas ações da 
Gestão de Pessoas estão listadas para evidenciar como ela pode contribuir para minimizar o impacto 
do stress nas corporações. 
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Um estudo de caso em uma empresa de logística 
Gilvana Ferreira de Santana, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
A comunicação é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de uma organização. É a 

abertura para encontrar algo em comum com o outro. Uma comunicação eficaz traz resultados 
positivos e podem ser medidos através da produtividade e o desenvolvimento da empresa. Este 
artigo pretende discutir o papel da comunicação interna nas empresas, mostrando sua importância 
no sucesso da organização. Aborda algumas referências bibliográficas a respeito da comunicação 
interna nas organizações. Contempla uma pesquisa realizada de forma exploratória em uma 
empresa privada no período de Janeiro a Março de 2012. Foram observados os canais e os fluxos 
de comunicação que são utilizados na empresa. A pesquisa se deu de forma satisfatória, porém há 
pontos em que devem ser melhorados como a inclusão de mais canais de comunicação interna e a 
relação interdepartamental. 
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Web services: estudo sobre o emprego de web services no desenvolvimento de 

sites 
Marcelo Tiago Miranda Tranqueira, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
A internet, atualmente, é construída majoritariamente centrada na experiência do usuário. No 
entanto, essa web pode ser usada para permitir a comunicação entre sistemas que estão instalados 
em diferentes plataformas e que foram desenvolvidos com diferentes linguagens. Ao modelo que 
permite a comunicação entre diferentes máquinas, ocorrendo pela web e com um sistema de 
mensagens padronizado, a W3C deu o nome de webservices. Este é um padrão reconhecido, 
normatizado e que já possui implementação em diversas linguagens. Este artigo propõem-se a 
apresentar as características básicas de um webservice, bem como a construção de um protótipo 
desenvolvido em PHP utilizando a extensão SOAP PHP. 
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Recursos humanos em constante desenvolvimento 
Gisele Gonçalves da Rocha, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo geral de mostrar o progresso da área de Recursos Humanos e 

as principais Tendências da Gestão de Pessoas, bem como a importância que esse setor representa 
nas constantes transformações organizacionais. Para tanto, utiliza-se como procedimento 
metodológico, a pesquisa bibliográfica. Acredita-se que para a compreensão do papel atual da área 
de Recursos Humanos é necessário sua contextualização histórica, pois os papéis que assume 
atualmente redimensionam seu escopo de atuação ao mesmo tempo, que, reafirmam seu espaço 
na tecnologia da informação. Assim, para entender as principais Tendências da Gestão de pessoas, 
bem como a importância do uso de novas tecnologias, é necessário compreender as transformações 
econômicas e sociais que historicamente contribuíram para as características atuais da área. 
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Adptando metodologias ágeis de desenvolvimento de software 
Raimundo Alves Portela Filho, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
O presente artigo apresenta um ambiente de uma equipe de desenvolvimento de software com 

diversos problemas, comum quando os membros atuam individualmente, sem qualquer 
procedimento padrão a ser seguido e muito menos cobrança por qualidade. Para melhorar o cenário 
descrito é realizado o estudo e coleta de melhores práticas presentes nas Metodologias Ágeis de 
Desenvolvimento de Softãware, adotando um procedimento padro, que possa ser empregado nesse 
ambiente, melhorando a qualidade dos sistemas desenvolvidos, da equipe e de seus membros. 
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A aplicação da lei de acesso à Informação nº 12.527/2011 nos portais 

institucionais da administração pública do Distrito Federal 
Juarez Dantas, Rodrigo Amorim Porto 

 
Resumo 
 
A internet tem sido uma grande ferramenta de comunicação e interação disponível na sociedade 
atual e amplamente utilizada no setor governamental denominada de e-Gov, e neste sentido foi 
criada a Lei de Acesso à Informação de nº 12.527/2011, de 18 de novembro de 2011, que entrou 
em vigor no dia 16 de maio de 2012, exigindo que a Administração Pública passasse a divulgar uma 
série de informações de maneira proativa em seus respectivos sítios eletrônicos e a receber pedidos 
de solicitação de acesso a informações por meio dos diversos Serviços de Informações ao Cidadão 
(SICs), físico ou eletrônico de qualquer Cidadão. Assim este artigo tem por objetivo realizar uma 
análise quanto à observância dos requisitos que deverão compor os portais institucionais da 
Administração Pública no Distrito Federal e impactos estruturais nesses sítios. 
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Programa QVT em um centro de serviços financeiros 
Leila Vieira de Souza Seishi Neves, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
Este trabalho refere-se ao tema Qualidade de Vida no Trabalho e trata-se de um estudo de caso 

aplicado a um Centro de Serviços de uma Instituição Financeira. Seu objetivo é analisar se os 
objetivos e benefícios propostos pelo Programa de Qualidade de Vida no Trabalho desta Instituição, 
no caso Banco do Brasil, estão sendo alcançados neste Centro de Serviços. Para isso, foi efetuada 
uma pesquisa de campo para coleta e análise de dados nas empresas, Braskem, Grupo Votorantim, 
Grupo Bertin, Grupo Ultragás, Embraer, Grupo Pão de Açúcar, Volkswagen do Brasil, Ford Motors, 
Suzano Papel e Celulose, Sabesp, Eletrobrás 
 
Palavras-chave 
 
Qualidade; Trabalho; Organização; Serviços. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Programa de incentivo: ferramenta para a retenção de talentos 
Juliana Rigotti Torres, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
O bem mais valioso da organização é o conhecimento que o talento possui, logo deve ser muito bem 

valorizado. A cada minuto as coisas mudam, a corporação muda, o mundo muda e são estas 
mudanças que fazem parte ou não da organização. Quando nos deparamos com o novo percebemos 
o que realmente faz diferença na vida profissional. As organizações pensando nestas mudanças 
agem da melhor forma desde a Captação do talento até os Progamas de Incentivos como forma de 
retenção dos profissionais qualificados que auxiliam no desenvolvimento da empresa.É por este 
motivo que são disponibilizados aos funcinários ótimos benefícios, remuneração mais adequada ao 
perfil de cada um, estabilidade, entre outros planos de retenção. 
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Capital intelectual nas organizações atuais 
Neirivanda Aparecida de Almeida, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
Ao nos depararmos com uma sociedade em constante avanço tecnológico na qual a velocidade da 

informação impressiona, entende-se que o que é absorvido e filtrado pelos indivíduos que interagem 
nessa sociedade, e da forma como vai ser utilizado será a vantagem o diferencial que o indivíduo 
vai ter em relação aos demais. Tal bagagem fará a diferença tanto no hábito pessoal quanto 
profissional. Ainda serãodiscutidas algumas diferenças encontradas nos regimes e condições que 
eram consideradas ideais em tempos passados, em relação às organizações atuais. 
 
Palavras-chave 
 
Capital; Humano; Intelecto; Organizações. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Aplicando 'in-memory' computing em sistemas ERP 
Fernando César Smargiasse, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Ao longo das últimas décadas os avanços da tecnologia da informação (TI) têm impactado de forma 

significativa no sucesso das empresas em diversos setores. Os novos aplicativos tornam 
interdependentes os negócios, as informações e as tecnologias das informações, possibilitando 
maior produtividade, agilidade e facilitando ações mais eficientes e eficazes nas organizações. As 
novas tecnologias permitem a analise de dados e informações em tempo real, possibilitando uma 
visão unificada dos dados além de possibilitar levantamento de relatórios flexíveis e evidenciando 
todos os dados necessários de uma só vez. Dessa forma os aplicativos SAP vêm evoluindo conforme 
a necessidade das organizações e avançaram no uma solução que combina hardware, sistema 
operacional, software de gerenciamento e recurso de armazenamento e busca de dados In-Memory. 
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A melhoria da relação entre usuários e analista de sistemas visando o aumento 

da qualidade do software 
Rafael Flávio Montanari Leme, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
A frequente insatisfação dos usuários com os sistemas que recebem e a consequente má fama da 
informática entre seus clientes motivaram este estudo que percebeu a existência de diversos 
problemas no desenvolvimento de software como a entrega de sistema muito aquém da necessidade 
do usuário. Muitas vezes esses problemas são causados pelos próprios profissionais da informática 
que dão pouca importância para as primeiras fases do desenvolvimento de sistemas, momento em 
que o analista trabalha junto ao usuário para tentar extrair dele todas as suas necessidades, tarefa 
bastante difícil pois engloba muita interação humana, comunicação, negociação, cooperação e 
comprometimento de todas as partes envolvidas. Percebendo uma desconexão entre usuários e 
analistas, este artigo pretende procurar maneiras de melhorar essa relação para tentar diminuir os 
problemas existentes no desenvolvimento de software, no intuito de aumentar a qualidade do 

produto final a ser entregue ao usuário. 
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A criação do entreposto da Zona Franca de Manaus em Uberlândia 
Cristiano Martins Bezerra, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Com o problema de escoar produtos manufaturados em Manaus devido a infra-estrutura ser precária 

no modal aéreo e com grandes dificuldades para rodo-fluvial e cabotagem devido as rotas e tempo 
de transporte, surgiu a necessidade de ampliar este território através da criação do entreposto de 
Uberlândia que segundo a legislação do estado do Amazonas é considerado uma extensão fiscal da 
Zona Franca de Manaus com o simples objetivo de armazenar somente produtos acabados, podendo 
ser faturados para pessoa jurídica tanto para o território nacional e para exportação e também para 
pessoa física, desde que não seja do estado de Minas Gerais. Com a utilização do entreposto é 
possível a redução do tempo de entrega e do custo logístico total. 
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A curva ABC na cadeia de suprimentos: os reais benefícios dessa ferramenta em 

uma empresa farmacêutica 
Fábio Luiz Ongaro, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa objetiva apresentar as ferramentas e idéias de Planejamento e Suprimentos, ligados 
a empresas que realizam suas atividades a partir da origem de pedidos de vendas, ou seja, através 
de uma programação incerta, utilizando-se de uma técnica de administração ou padrão de produção 
que podem acarretar problemas. A tarefa do planejamento ligada à área de suprimentos tornou-se 
de suma importância para as companhias. Neste quesito em especifico, as formas de administrar o 
estoque e suprimento de matérias-primas, são de forma especifica e também diferenciada. Este 
trabalho de pesquisa estará focado essencialmente na admi-nistração de matérias-primas e as 
possíveis soluções para se encontrar o caminho ideal de suprimento num ambiente incerto de 
necessidade, apesar de entender que o conceito de logística é muito mais abran-gente e está ligado 
a praticamente a todos os setores das companhias. 
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Desafios para a implantação da coleta seletiva no Município de Santa Bárbara 

d'Oeste-SP 
Renato Calaboni Junior, Paulo José Monteiro 

 
Resumo 
 
Com mais de cento e oitenta mil habitantes, o município de Santa Bárbara d?Oeste, localizado na 
Região Metropolitana de Campinas, apresenta os mesmos problemas que a maioria das cidades do 
Brasil, em relação ao tratamento de seus resíduos sólidos urbanos. Buscando analisar a geração dos 
resíduos por seus habitantes e sua reinserção na cadeia produtiva, este artigo utilizou o conceito da 
gestão de projetos, gerando um diagnóstico de dados existentes de uma cooperativa de catadores 
do município em questão, e de outros institutos especializados. Assim sendo, foi traçado um cenário 
de estratégias legais, segundo as obrigações pertinentes aos municípios e a sociedade, visando a 
sustentabilidade ambiental do programa e seguindo a lei instituída pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 
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O emprego do aço inoxidável na construção civil: sua contribuição na 

sustentabilidade ambiental 
Nelson de Carvalho, Wilson Antonio Mancia, Alexandre Duarte Baldin 

 
Resumo 
 
O emprego do aço inoxidável na construção civil pode contribuir para a sustentabilidade ambiental 
dado as suas características tecnológicas que vão desde a sua alta resistência à corrosão ao aspecto 
decorativo. Ao se apresentar como um material caro, em comparação como aço comum, pode 
oferecer outros benefícios que vão muito além dos materiais comumente usados, a começar pela 
sua aparência e, ao chegar ao acabamento final, o aço inoxidável passa a não necessitar mais de 
manutenção como pinturas periódicas que comprometam o meio ambiente além de evitar o uso de 
mais recursos naturais. O aço inoxidável já vem sendo empregado em grande escala nas áreas de 
medicina, hospitalar, alimentícia, aparelhos domésticos e outros. No Brasil, o seu emprego na 
construção civil ainda é um desafio comparado com os países mais desenvolvidos como EUA, maioria 
dos países europeus e Japão. Embora o custo inicial se apresente mais elevado que o aço comum, 

uma vez aplicado ele tem a propriedade de preservar as características originais por um longo 
período, exigindo apenas limpeza com água e detergentes biodegradáveis e quando, da sua 
substituição, ele é um material 100% reciclável 
 
Palavras-chave 
 
Aço inoxidável; Construção civil; Sustentabilidade. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

A tecnologia da telepresença cisco em uma empresa multinacional 
Michel Antonio Vio, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Este documento irá descrever o alto nível de uma rede, com foco em uma multinacional, e o que é 

necessário para desempenhar e apoiar uma infra- estrutura de Telepresença, com o intuito de 
minimizar o impacto no ambiente estrutural hoje já instalado. Procuramos ser cuidadosos em 
estabelecer metas para o desenvolvimento desse projeto. De acordo com tudo que foi elaborado, 
alguns passos foram abordados e tomados em consideração as diversas infra- estruturas alí 
presentes e fundido com todos os designs e critérios estabelecidos pela Cisco. Uma parceria entre 
algumas empresas (Cisco, AT&T e IBM) foi estabelecida, afim de melhorar a implementação e o 
custo benefício desse projeto, buscando excelência e satisfação na conclusão da nova plataforma. 
Essa estrutura fará com que a complexidade desse material, juntamente com seus rigorosos 
critérios, tenham um fácil entendimento e abordagem, onde faz valer toda a tecnologia aqui 
apresentada, buscando mostrar todo o conhecimento e a riquesa do nível de detalhes da 
implementação entre os requisitos mínimos entre a LAN e WAN... 
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A formação continuada do docente do ensino superior 
Rosana Côrtes Mathias de Souza, Mariangela Maglioni 

 
Resumo 
 
O processo de formação continuada tem sido estudado por vários teóricos com diferentes enfoques, 

mas parece que há uma forte tendência assentada em princípios que valorizam a troca de 
experiências da vida pessoal e profissional. Esta nova tendência de valorização do trabalho docente, 
por meio de programas de formação continuada, aparece como um dos indicadores de elevação dos 
padrões de qualidade do Ensino Superior. Diferente da formação inicial, compreendida como 
certificação profissional, a formação continuada é entendida como o processo que ocorre ao longo 
da carreira. Nesse sentido, busco neste artigo, identificar e analisar os diferentes enfoques que 
permeiam a formação continuada para os docentes do Ensino Superior, bem como identificar, 
analisar e descrever a importância de tal formação para a prática docente, pós LDBEN. 
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QVT: na intenção de reduzir absenteísmo 
Patricia Renata da Silva, Ivan de Jesus Consolino 

 
Resumo 
 
Em uma época que o ritmo acelerado imposto pela globalização à vida das pessoas, nota-se no 

campo coorporativo o cansaço físico e mental de profissionais, que adoecem gerando assim o 
aumento do absenteísmo e conseqüentemente a queda da produtividade. Essas ausências ao 
trabalho obrigam os gestores a reestruturar processos, cargos e atividades e melhorias na qualidade 
de vida de seus funcionários dentro da organização, baseando-se em aspectos importantes como o 
bem estar do trabalhador, a saúde, a humanização a motivação e a melhoria da produtividade, 
prevenindo e reduzindo o grau de absenteísmo dentro das organizações. 
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Estudo de como a reciclagem do lixo pode gerar negócio em um ambiente 

sustentável 
Anelito Aparecido Campelo, Alexandre Duarte Baldin 

 
Resumo 
 
Este artigo mostra como é possível gerar negócios rentáveis através da inovação e da disciplina de 
práticas não só eco-políticas positivas, mas também necessárias pela manutenção de uma existência 
de qualidade. Pretende também analisar sua contribuição para a competitividade das empresas uma 
vez que tal posicionamento pode influenciar a manutenção, a perda ou aumento de sua car-teira de 
clientes, pois a gestão baseada em projetos sustentáveis propicia um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de inovações dentro das organizações, na medida em que reconhece a abundância 
do que num primeiro momento poderia ser reconhecido apenas como lixo ou excedente de produção 
e converte esses dados em fonte primária para a manufatura de produtos, criação de empregos e 
geração de lucro através de um nicho ainda pouco explorado aqui no Brasil. 
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A indústria do casamento 
Michele de Paula Silva, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
O casamento talvez seja um dos mais antigos eventos da humanidade. Sua comemoração é feita 

nas mais diferentes formas, celebrada em todas as sociedades e em todas as religiões. A festa 
representa a mudança da forma de vida do novo casal, além de sua comunicação formal à sociedade 
na qual ambos estão inseridos. Este ato festivo é repleto de detalhes e custos, assim movimentando 
uma indústria gigante sem precedentes que usa o lado emocional da mulher que é mais amplo do 
que o do homem. Casar é um sonho alimentado desde sua mais tenra infância, sendo assim, depois 
de aceito o pedido de casamento, ela se converterá em uma devoradora de informações e novas 
tendências. Este é o gancho central que a indústria do casamento usa para aproveitar-se de um 
sonho e fazer seus ganhos exorbitantes. 
 
Palavras-chave 
 
Comemoração; Casamento; Festa; Indústria. 

 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Roubo de cargas no Estado de São Paulo 
Armando Henrique da Silva, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem como diretriz abordar a importância de técnicas de prevenção utilizadas 

contra o roubo de cargas no Transporte Rodoviário. As empresas de transportes rodoviários de 
cargas merece especial atenção pela sua importância estratégica para o país, por se tratar do 
principal modal de transporte, respondendo por mais de 60% de toda carga transportada no 
Brasil.No presente trabalho buscou-se apontar a situação atual do roubo de cargas de transportes 
rodoviários no Brasil, dentro de um contexto sócio-econômico e identificar os problemas que podem 
comprometer a capacidade competitiva de sua cadeia produtiva. O resultado visa à identificação de 
problemas com o atual cenário, demonstrando números de ocorrências de roubo de cargas por 
região e cargas mais visadas, assim como a falta de segurança para os caminhoneiros. Selecionando 
modelos e técnicas existentes, busca-se demonstrar um processo de construção de cenários, 
possibilitando identificar as principais tendências da indústria de transportes... 
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A busca de informação e a comunicação utilizada pelos docentes do ensino 

superior 
Silvia Barleta Fullin, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Pesquisa-se a busca de informações pelos docentes do ensino superior de uma Universidade 
Particular de Campinas, observa-se as formas de obtenção dessas informações e quais as fontes 
mais utilizadas para efetivação das pesquisas. Descreve-se a atuação do profissional da informação, 
o bibliotecário, na área da educação e reflete-se uma possível contribuição para a busca de 
informações no ambiente da biblioteca. Analisam-se as fontes de informação citadas nas entrevistas 
como fundamentais para a busca de informações e a confiabilidade das informações obtidas nessas 
fontes. Debate-se a relação entre informação e educação e sua importância na atuação do docente 
do ensino superior em sua prática profissio-nal. Conclui-se que os recursos tecnológicos ainda são 
pouco utili-zados pelos docentes do ensino superior e que esses profissionais necessitam de 
informações de acesso rápido e confiável em seu fazer cotidiano. 
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Cabeamento estruturado 
Rogério Nunes de Freitas, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Um grande número de problemas de indisponibilidade de uma rede de computadores se deve por 

problemas com cabeamento, pois muitas vezes o mesmo não é planejado, e não segue nenhum tipo 
de norma. Por este motivo, esse trabalho tem por objetivo apresentar o cabeamento estruturado, 
que é feito seguindo os padrões apresentados em normas específicas. Esse irá ajudar a compreender 
como deve funcionar uma rede de computadores com cabeamento estruturado. Para uma boa 
compreensão do te- ma descrito são apresentados no decorrer do trabalho alguns conceitos de rede, 
necessários à compreensão do tema. Serão a- presentadas também as principais normas que falam 
a respeito a cabeamento de rede. Por fim, serão apresentados os padrões de cabeamento que devem 
estar presentes em uma rede de compu- tadores para que esta seja considerada estruturada. 
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Gestão pela qualidade total e suas sete feramentas 
David Christian Gomes, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
A gestão pela qualidade total surgiu no Japão após a II guerra mundial e através dos anos seguintes 

espalhou-se pelo mundo. O foco principal da gestão pela qualidade total é a maximização de 
resultados e a fidelização de clientes através da qualidade e preços competitivos. Para isso, são 
necessários vários métodos e ferramentas da qualidade aliados a visão estratégica da organização. 
A GQT só é possível de ser alcançada se houver total envolvimento da alta direção e seus demais 
colaboradores. No mundo globalizado e tão competitivo de hoje, a obsolescência de métodos e 
ferramentas é cada vez mais recorrente, tornando-se evidente uma reciclagem de tempos em 
tempos para que a organização se mantenha no mercado com os mesmo níveis de qualidade e 
produtividade. 
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Uso de leito dos SUS para atendimento de paciente da rede privada 
Adriano Tavella, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Para entender como é feito o atendimento e se são seguidas as normas da ANS, bem como leis, 

decretos e as liminares que são apresentadas, realizei um estudo analisando alguns hospitais que 
fazem este atendimento, como a PUC - Campinas e o Incor. Com o objetivo de identificar se as 
estruturas e instalações atuais são indicadas e/ou quais seriam as melhores, além da abordagem 
de possíveis discriminações, tempo de espera, qualidade no atendi-mento em geral, custos-
benefícios e a possibilidade de se gerar algum tipo de marketing, foram levantadas as principais 
normas da ANS que devem ser seguidas neste caso, e principalmente leis e decretos que tentam 
regulamentar a prática e suas liminares expedidas. 
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Estratégia competitiva no terceiro setor 
Leonardo da Silva Barone, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é analisar quais estratégias competitivas o Terceiro Setor utiliza para 

sobreviverem, ressaltando a importância do trabalho conjunto, do marketing social visto como 
estratégia e ferramentas de divulgação das ações sociais de empresas socialmente responsáveis. A 
propagação destas ações tem por objetivo resultar num fortalecimento da marca, no diferencial 
competitivo para seus produtos e serviços. Os conceitos de Marketing, Responsabilidade Social 
Empresarial e Estratégia Competitiva, serão estudados e relacionados à atuação social. A 
metodologia utilizada será a documental e a bibliográfica, através da consulta em livros, revistas e 
artigos específicos, além de pesquisas disponibilizadas na Internet sobre o assunto. 
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O processo de terceirização e qualificação de empresas prestadoras de serviços 

(ERPs) 
Marco Aurélio Lorenção, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Em linhas gerais, a realização das atividades por pessoas jurídicas distintas da organização tem sido 
definida como terceirização. Na realidade, terceirização consiste em transferir a terceiros a execu-
ção de tarefas para as quais a relação custo/benefício da execução interna não é das mais 
vantajosas, seja do ponto de vista financeiro, de qualidade, ou mesmo de especialidade. E, ainda, 
o custo pode ser reduzido para a atividade em questão, mas incorrer em sua elevação para o todo 
do processo. Portanto, como foco principal, ao terceirizar uma atividade busca-se a redução de 
custos e o aumento da eficiência para toda a organização e não tão somente pontualidades (áreas 
ou atividades terceirizadas). Este trabalho apresenta uma análise e informações sobre a 
terceirização e a qualificação de empresas prestadoras de serviços (EPS?s), caracterizando inclusive 
o processo como uma forma de gestão capaz de determinar o resultado da organização. Diante 

dessa importância o objetivo do presente estudo é ressaltar os principais aspectos da terceirização, 
buscando evidenciar as prováveis vantagens e desvantagens para a gestão empresarial. O resultado 
e a contribuição estão na identificação da forma habitual com que as organizações que terceirizam 
serviços tratam este assunto e as práticas que podem ser adotadas para o alcance de melhores 
resultados. 
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Avaliação e implantação de ginástica laboral e qualidade de vida no trabalho 
Gisely Alexandra dos Santos Oliveira, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
A Qualidade de Vida no Trabalho (QV), atualmente, vem sendo um tópico de grande importância e 

atenção dentro das organizações, pois, através dela pode-se analisar, descobrir e aplicar melhorias 
em diversos setores e departamentos das empresas visando o bem estar e maior desenvolvimento 
do colaborador no âmbito organizacional e pessoal. Este trabalho visa analisar a Qualidade de Vida 
(QV) dos colaboradores da empresa Unipoli, voltando-se para a ocorrência de problemas físicos 
ocasionados pela rotina repetitiva e incorreta de trabalho, focando-se principalmente na área de 
Produção. Foi aplicado entre os setores de Administração, Limpeza e Produção, um questionário 
contendo diversos tipo de movimentos físicos e musculares e quantidade de vezes em que estas 
ocorriam durante a semana. Através dos dados obtidos, verificou-se que a área de Produção é a 
mais afetada devido aos movimentos serem repetitivos e desgastantes. Mediante tais informações, 
será aplicado a Ginástica Laboral (GL), que trata de exercícios físicos que previne o desgaste físico, 
corrigindo posturas, e formas de trabalho. Estes devem ser aplicados no início da jornada de trabalho 
e outra na metade. As conclusões deste estudo apontam para uma melhoria além de física, no clima 

organizacional, pois a Ginástica Laboral (GL) proporciona melhor Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT) e maior interação e descontração entre os colaboradores e por conseqüência, produtividade 
para a organização. 
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Planejamento estratégico da Express Restaurantes Empresariais Ltda. 
Adi Walter Bonatto, Adriano Reci Prestes 

 
Resumo 
 
Este trabalho teve por objetivo propor, a partir de uma breve revisão da literatura sobre a evolução 

dos conceitos do Planejamento Estratégico e das estratégias competitivas de crescimento focado no 
desenvolvimento do Planejamento Estratégico na empresa Express Restaurantes Empresariais Ltda. 
Há um quadro de referência comparativo entre as mudanças na implantação das duas modalidades 
de estratégias ao longo das etapas de desenvolvimento das empresas. No contexto do quadro 
referencial proposto, o artigo relata, ainda, os resultados de um estudo de caso em uma empresa 
do segmento de refeições coletivas, e analisa sua aderência ao modelo conceitual. 
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Impacto do rodízio de auditorias na redução de fraudes contábeis 
Neves de Souza P. Tomasi, Lorena Fátima Bonetto 

 
Resumo 
 
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exige que as sociedades anônimas de capital aberto 

tenham auditoria externa. As normas aplicam-se, igualmente, às demais sociedades que captam 
recursos do público em geral. Visando a não comprometer a qualidade do serviço de auditoria e a 
independência do auditor, por meio da Instrução CVM 308, de 14 de maio de 1999, determinou que 
o auditor independente, pessoa física ou jurídica, não pode prestar serviços para um mesmo cliente 
por prazo superior a cinco anos consecutivos e, ainda, programou uma carência mínima de três anos 
para a sua recontratação. Este estudo tem por pretensão analisar o rodízio de auditórias e o reflexo 
na avaliação da qualidade das informações contábeis apresentadas pelas organizações. 
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Gestão do conhecimento instrumento de melhoria da qualidade do trabalho 

escolar 
Ulisses Camatti Junior, Patrícia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
A gestão do conhecimento tem sido usada com sucesso em diversos tipos de organizações. Nas 
escolas, porém, essa ferramenta ainda é muito pouco utilizada. É de conhecimento geral que as 
escolas enfrentam diversos problemas. Uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa exploratória em 
uma escola municipal de ensino fundamental de Caxias do Sul ? RS, revelaram muitos desses 
entraves, oriundos, principalmente, da complexidade social, das políticas públicas e de situações 
internas. As direções de escolas podem assumir a responsabilidade de absorver inovações para 
buscar minimizar os efeitos disso e atingir maiores objetivos, especialmente a criação de ações 
através do gerenciamento do conhecimento, o que parece lógico, já que as escolas contam com 
professores com bastante formação e experiências. Os resultados da pesquisa mostraram que 
existem condições favoráveis para que se implemente a gestão do conhecimento nas escolas, sendo 

que algumas estratégias já se enquadram no seu conceito. Contudo, para que haja eficiência, é 
necessário que algumas condições sejam preenchidas, sempre conhecendo bem a realidade e 
interferindo nela pela criação de estratégias utilizando osconhecimentos presentes na organização. 
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Maximização dos lucros no curto prazo 
Odirlei Pereira de Souza, Aloisio Letti Grazziotin 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é analisar de que forma se constrói a maximização dos lucros no curto 

prazo e quais as conseqüências para as empresas que adotam esta política de gestão. Para o 
desenvolvimento deste estudo foi utilizado como técnica, a observação de empresas que possuam 
seus demonstrativos publicados no ano de 2012 e dêem condições de analisar e comparar às 
condições que deram origem a maximização dos lucros. A pesquisa mostra que a maximização dos 
lucros tem aderência a visão de curto prazo, que o lucro é resultante das receitas menos a despesas 
de um período, conceito este, que utilizado de forma restrita, conduz a empresa a uma situação não 
desejada. A obtenção de um bom lucro em um período não quer dizer que o futuro da empresa esta 
beneficiado, diversas possibilidades de gestão podem levar a empresa a obter um excelente lucro 
em um período, mas prejudicar o seu futuro. 
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O papel que a educação financeira exerce nas pessoas que buscam 

financiamentos bancários: estudo de caso em instituição financeira 
Evandro Torresan, Aloisio Letti Grazziotin 

 
Resumo 
 
A educação financeira se faz indispensável para todas as pessoas. Essa pesquisa busca responder a 
seguinte questão: Qual o papel que a educação financeira exerce nas pessoas que buscam 
financiamentos bancários? Para isso elaborou-se uma pesquisa bibliográfica para apresentar alguns 
conceitos acerca de educação financeira. Também foi feito um estudo de caso com pessoas que 
tomam financiamentos em uma Instituição Financeira. Concluiu-se que, a escolaridade não 
influencia na decisão de buscar ou não um financiamento. Os tomadores de crédito pesquisados não 
receberam instrução alguma sobre como cuidar do seu dinheiro na escola, mas buscam esse tipo 
de informação por outros meios. Assim, compartilham tais informações com a família. No entanto, 
as pessoas que não costumam se atualizar acerca de assuntos financeiros, as quais representam a 
minoria da população pesquisada, raramente conversam sobre isso em família. Quanto ao futuro, a 

maior parte delas não possui poupança formada. 
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Avaliação da aprendizagem no ensino superior 
Liliane Locatelli, Tânia Regina Souza Madeira 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa foi realizada com alunos e professores dos cursos de licenciatura em Educação Física 

e Biologia da Faculdade Anhanguera de Pelotas. Foi aplicado um questionário com perguntas 
referentes aos tipos de avaliações realizadas pelos professores, como também se buscou saber como 
essas avaliações são vistas pelos alunos. Verificou-se após análise dos dados que as formas 
avaliativas são definidas pelos professores; que os alunos de ambos os cursos tem preferência por 
avaliações diferenciadas e estes acreditam que estas avaliações avaliam a aprendi-zagem dos 
alunos. Quanto aos tipos de avaliações, constatou-se que os professores realizam avaliações 
diversificadas nos dois cursos. Em relação à aprendizagem, a maioria dos professores têm dúvidas 
se as avaliações realizadas por eles avaliam a aprendizagem dos alunos. 
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Qualidade de vida no trabalho 
Sueli Aparecida Capovila, Ana Cristina Villafranca, Ana Cristina Villafranca 

 
Resumo 
 
Diversas transformações vêm ocorrendo nas organizações, e estas transformações acabam exigindo 

cada vez mais a colaboração excessiva de seus trabalhadores. Empresas buscam mudanças em 
relação aos trabalhadores, para conseguirem a sobrevivência das organizações diante desta 
concorrência no mercado de trabalho. Esta competitividade organizacional passa obrigatoriamente 
pela qualidade de vida no trabalho. Para atender o cliente externo, deve-se investir no cliente 
interno, para atingir a satisfação do cliente externo, antes é necessário satisfazer o cliente interno, 
satisfazer os funcionários responsáveis pelo produto ou serviço oferecido. A qualidade de vida no 
trabalho vem assumindo uma importância sem precedentes no sucesso organizacional. Ela depende 
do grau de satisfação das pessoas em relação a empresa e ao ambiente de trabalho. 
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Proposta de implantação de QVT para o Banco Itaú 
Irizlene Marilia Ferreira da Silva, Guilherme Parente Costa 

 
Resumo 
 
Este artigo tem por finalidade fazer uma proposta de quali-dade de vida no trabalho (QVT), a fim 

de garantir uma melhora na qualidade de vida dos funcionários, causados pelos clientes atritados. 
A pesquisa foi realizada para os funcionários do Pab (Posto de Atendimento Bancário) do Banco Itaú. 
O método de pesquisa utilizado foi adap-tado no modelo de Vergara. Os dados foram coletados por 
meio de questionário em seguida analisados, interpretados e expostos através de gráficos e 
comentados. Por fim denota-se que a qualidade de vida bem empregada pode trazer conseqüências 
positivas aos clientes e principalmente aos funcionários, por meio de treinamentos e por mais 
contratações 
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Os reflexos de uma má liderança nas organizações 
Fernando Alves Ferreira, Alexandre Halle Najm 

 
Resumo 
 
Este trabalho consiste em estudar e definir os problemas comuns em uma organização na área de 

Gestão Industrial porque se faz necessário a observação dos pontos fortes e fracos em uma liderança 
organizacional. Nos dias atuais tem sido difícil a gestão nas empresas que tenham uma liderança 
que seja forte, ou seja, que tenha humildade em seus atos, saiba olhar e pensar nas coisas em 
perspectiva de como se encontra o mercado ao seu redor e que gerencie corretamente sua equipe. 
Ser líder além de saber falar, é também, saber ouvir opiniões de seus liderados, pois com isso saberá 
atender melhor as necessidades dos mesmos, e ouvir sugestões que poderiam alavancar seus 
resultados, porém nem sempre satisfará o desejo de todos porque caberá ao líder filtrar as 
informações recebidas. Para um ?bom? líder, a comunicação interna é fundamental para se corrigir 
pequenos detalhes de produtividade, ou seja, a utilização do ?feedback? ajudará a melhorar o 
ambiente interno e reduzir custos desnecessários. 
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Gestão ambiental como estratégia empresarial 
Bruno Rafael Gimenes, Alexandre Halle Najm 

 
Resumo 
 
A competitividade no mercado é cada vez maior, assim as empresas têm que ser cada vez mais 

eficazes em seus processos produtivos, reduzindo o consumo de matérias primas e insumos, 
diminuindo perdas durante o processo, e minimizando a geração de resíduos, efluentes e poluições 
atmosféricas, para poder se posicionar melhor no mercado, atualmente os conceitos da gestão 
ambiental vêm sendo cada vez mais aplicados nas empresas, mais do que isso, a gestão ambiental 
já faz parte da estratégia de muitas empresas, desse modo visando mostrar os benefícios desse 
sistema de gestão o tema do artigo será ?Gestão ambiental como estratégia empresarial 
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Implantação de um webservice no departamento de vendas de uma organização 
Paulo Henrique Furiati, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Este artigo refere-se à criação de um serviço de WebService para atender os clientes de uma 

organização no que diz respeito à cria- ção de pedidos, consulta de estoque e preços através da 
internet. Desta forma, haverá uma redução do tempo gasto pelos clientes em fazer os pedidos, ao 
mesmo tempo proporcionará maior facilidade na criação dos mesmos, a utilização será feita 
diretamente pelo cliente utilizando o próprio site da organização, integrado com o WebService. 
Atualmente, os clientes fazem seus pedidos através de um Website desenvolvido em ASP que não 
mais atende às necessidades da organização e dos clientes. 
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Redes sem fio: implantação e segurança 
Odirlei de Oliveira Nigra, Jaime Cazuhiro Ossada 

 
Resumo 
 
Com a crescente necessidade de mobilidade e acesso a dados co- mo e-mails, Internet, arquivos e 

informações pessoais ou profissionais, as redes sem fio, ou wireless, tornam-se cada vez mais 
comuns nos dias de hoje, fazendo com que seja uma tecnologia in- dispensável e que cresce a cada 
dia. Sejam em hotéis, clubes, em- presas, restaurantes, aeroportos e, até mesmo, quiosques em 
prai- as, as redes sem fio tornaram-se parte de nosso dia a dia para a utilização de notebooks, 
smartphones, tablets e outros equipamentos tecnológicos. Com esta grande demanda crescem 
também os riscos de expor dados confidenciais que podem ser interceptados por pessoas não 
autorizadas. O presente trabalho tem como objetivo mostrar como implantar uma rede sem fios 
para acesso a dados e Internet e mantê-la segura seguindo requisitos básicos de segurança e 
administração de redes. 
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Comunicação efetiva no gerenciamento de projetos 
Genildo Xavier Ferreira, Haroldo Simões 

 
Resumo 
 
Um sistema de comunicação efetiva e um sólido compromisso do gestor de projetos para a 

manutenção da comunicação ao longo do ciclo de vida do projeto são obrigatórios para sucesso do 
projeto. Neste aspecto, a habilidade da comunicação é hoje uma vantagem competitiva para os 
profissionais de gestão. Mesmo assim essa competência ainda é uma fraqueza comum ocorrida nos 
projetos em geral, sendo causa de muitos fracassos. Assim são apropriadas abordagens específicas 
como a definição da comunicação, significado da comunicação no gerenciamento de projetos, 
práticas e processos necessários para uma comunicação eficaz, processos para elaboração de um 
plano de gerenciamento de comunicações e boas práticas e ferramentas para uma comunicação 
eficaz em gerenciamento de projetos. Independente dos avanços tecnológicos, projetos sempre 
serão executados por pessoas, e certamente dependerão muito delas para que sejam bem 
sucedidos. 
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Assédio Moral nas relações de trabalho 
Adriana Cristina S. Arten, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Este trabalho é uma monografia que tem como proposta discutir o assédio moral principalmente nas 

relações de trabalho, que é caracterizado por diversas formas de conduta que expõe o trabalha-dor 
a situações constrangedoras e humilhantes no exercício de suas funções, é um fenômeno que tem 
se agravado ao longo dos tempos. Assédio Moral tem merecido atenção das organizações, dos 
funcionários e da sociedade no geral pelos custos que pode provocar, implicando em sérias doenças 
físicas e psíquicas, absenteísmo no trabalho, desmotivação e redução da produtividade. As-sim, o 
objetivo desta monografia é discutir suas manifestações no ambiente de trabalho, seu impacto para 
trabalhadores e empregadores, bem como formas de preveni-lo. 
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Substituição tributária nos alimentos PET 
Alessandra Olimpio Santos Silva, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Este trabalho foi desenvolvido tendo como base a empresa Mogiana Alimentos S/A, atuante no 

segmento ?PET FOOD? alimentos para cães e gatos. A empresa foi fundada oficialmente em 1974, 
sendo sua estrutura composta por uma base familiar. O objetivo deste trabalho é apresentar o 
impacto tributário em todo o canal de comercialização desde a Indústria, passando pela Distribuição 
em qualquer que seja o Canal de comercialização, Longo ou Curto e finalmente o Lojista, sendo este 
na maioria das vezes o responsável, ou melhor, o encarregado de chegar até o consumidor final. 
Exemplificar de forma gráfica, a composição da Substituição Tributária no preço de venda dos 
produtos. 
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Elaboração de check list para a implantação da técnica ship to line 
Michele França do Prado, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem como foco a implementação, do sistema Ship to Line como ferramenta na redução 

dos custos logísticos, no qual será realizada uma revisão bibliográfica sobre logística, gestão de 
estoque e produção just-in-time, que são conceitos e ferramentas que não só auxiliam o 
funcionamento do Ship to Line, como preparam o sistema produtivo para que sua implantação seja 
possível e em parceria com seus fornecedores na implantação que tem como conseqüência lógica a 
redução do estoque físico dentro do processo produtivo. 
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Plano de negócios: etudo sobre a viabilidade da abertura de uma pequena 

construtora 
Silvio Cezar Paulino, Pedro Roberto Filho 

 
Resumo 
 
Esse trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade de uma construtora de pequeno porte na cidade 
de Hortolândia-SP. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas, pesquisas de 
campo e também pela formulação de um Plano de Negócios. O objetivo do estudo é apresentar 
todas as peculiaridades de uma construtora, desde apresentação do setor, formulação da empresa 
e execução dos projetos. 
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Uma abordagem sobre controladoria e seu papel na gestão administrativa e no 

processo produtivo 
Danielle Silva Nantes, Luzia Felix da Silva 

 
Resumo 
 
Este trabalho foi desenvolvido a partir de estudos bibliográficos e busca demonstrar algumas facetas 
da controladoria, mostrando qual é a sua importância numa atividade e, que em uma gestão 
administrativa ela possui papel importante e que sem ela torna-se difícil saber quais às melhores 
decisões a serem tomadas. Entende-se que ela é uma ferramenta valiosa no atual mundo dos 
negócios, pois proporcionam meios para se atingir os objetivos. Também orienta o administrador 
em algumas decisões para que as metas sejam alcançadas. Identifica possíveis omissões ou erros 
que a empresa esteja cometendo e em tempo sugestiona correções inibindo possíveis ou maiores 
prejuízos. Considerando que atualmente o mercado está cada vez mais competitivo, um pequeno 
erro de um gestor compromete os resultados da organização a curto e até mesmo a longo prazo. 
Este trabalho busca evidenciar a importância da Controladoria, abordando benefícios para o 

cotidiano de uma empresa e como ferramenta que auxilia o gestor em um processo decisório 
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A tradução da estratégia e visão para base operacional: uma ferramenta 

chamada Balanced Scorecard 
Rodrigo Zini Mendes, Ma. Luzia Felix da Silva 

 
Resumo 
 
Como se sabe a estratégia empresarial é de extrema importância para o desenvolvimento nos 
negócios, porém mais do que definir uma estratégia ideal é saber executar a estratégia e traduzi-la 
a todos da organização de forma eficaz. Este artigo foi escrito com a finalidade de conhecer e 
descrever um dos métodos mais discutidos no mundo dos negócios, o Balanced Scorecard que 
permite a tradução da estratégia para todos da organização em um modelo com quatro perspectivas, 
voltadas, as finanças, aos clientes, processos internos e aprendizado. Inicialmente o método serviria 
apenas para tradução da estratégia em indicadores passiveis de controle, porém, ao longo do tempo 
a ferramenta mostrou ir muito além, se tornando não somente uma ferramenta para tradução 
através de indicadores, mas um modelo de gestão e desenvolvimento estratégico. 
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Efeitos do extrato das folhas de Sebastiana híspida no processo de cicatrização 

cutânea em ratos 
Ramaiane Dick, Doroty Mesquita Dourado, Rosemary Matias Coelho 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de cicatrização em ratos tratados com pomada à 
base do extrato de Sebastiana híspida, correlacionando com a regressão da ferida, quantificação 
das fibras colágenas em feridas cutâneas. Foram utilizados 32 ratos Wistar, adultos, (˜250g), 
separados em 2 grupos: G1 (solução salina); G2 (pomada da planta 0,2% + Gel Carbopol). A 
preparação pré-cirúrgica consistiu em jejum alimentar de 12 horas. Os animas foram anestesiados 
com a associação de Xilazina (5mg/kg) e Ketamina (30 mg/kg) administradas por via subcutânea 
para a excisão da pele (2cm x 1cm). Após o período experimental os animais foram submetidos à 
eutanásia com utilização de anestésico, já citado, em dose letal. Amostras de pele foram fixadas em 
formol a 10% tamponado, processada, incluída em parafina, seccionadas em 5µm e corados pela 
técnica de Hematoxilina-Eosina para posterior análise. Para a análise estatística foram realizadas 

medidas das lesões, registradas através de câmara digital de 3 em 3 dias. As figuras foram 
digitalizadas e trabalhadas em IMAGELAB. Foi aplicado o teste ANOVA (P < 0,05) 2 vias, com o 
subsequente 'post hoc' test Bonferroni (P < 0,05). A cicatrização da superfície das feridas 
experimentais ocorreu no 7º dia, em animais tratados com a pomada, comparado ao grupo controle. 
Porém, todos os grupos apresentaram 100% de reepitelização das superfícies das feridas cutâneas, 
ao 14º dia. 
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Avaliação do efeito da música em parâmetros fisiológicos de ratos 
Camila Duarte Balarin, Altair Custodio Junior, Luciano Júlio Chingui 

 
Resumo 
 
A música é uma forma de expressão humana, presente em todo mundo nas diversas manifestações 

sociais e pessoais desde os primórdios da humanidade. Os benefícios da musica para os que se 
encontram doentes por séculos tem sido reconhecidos, porem, são recentes os estudos que 
comprovam o benefício de forma mais científica. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da 
música em parâmetros fisiológicos do metabolismo muscular. Foram utilizados ratos albinos Wistar 
com idade de 3 a 4 meses, e com 250g de peso. Distribuídos em 4 grupos experimentais de n=6, a 
saber: grupo controle (C), grupo controle exposto à música (CM), grupo desnervado (D) e grupo 
desnervado exposto a música (DM), os animais foram expostos à música durante 2 horas 
diariamente, por um período de 30 dias consecutivos. Para análise estatística foi utilizado o teste de 
normalidade de Tukey com nível de significância de 5% (p < 0,05). Os resultados revelam que a 
música é um que pode ter influencias nos mecanismos de homeostasia muscular. 
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Análise do controle de qualidade em laboratórios clínicos do município de 

Anápolis-GO 
Andressa Pricilla de Godoi, Gracyella Borges Oliveira, Janilton Antunes de Oliveira, Rosângela Reis 

da Silva, Kelly Christina Lacerda Evangelista Fonseca 

 
Resumo 
 
As decisões mais relevantes relacionadas à prática clínica são fundamentadas no diagnóstico 
laboratorial. Para garantir a confiabilidade dos exames o laboratório clínico deve realizar o Controle 
de Qualidade. Este trabalho teve como objetivo avaliar a aplicação do Controle de Qualidade em 
Laboratórios Clínicos situados na cidade de Anápolis, Goiás. Os dados foram obtidos através de um 
questionário fundamentado em exigências legais e preenchido com informações cedidas pelo 
Responsável Técnico da instituição. Foram analisados 16 Laboratórios Clínicos, destes 81,25% são 
instituições privadas, 62,50% utilizam o Programa Nacional de Controle de Qualidade e 37,50% 
fazem uso do Control Lab. Todos os Laboratórios Clínicos contemplam setores de Bioquímica e 
Hematologia e apenas 31,25% realizam dosagens hormonais. Como esperado, o estudo não 

constatou a obediência total aos quesitos legais vigentes por parte dos laboratórios pesquisados; no 
entanto, os resultados obtidos são relativamente satisfatórios já que todos fazem uso de Controle 
Externo e Controle Interno de Qualidade (mesmo que parcialmente). 
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Influências metabólicas da nicotina no perfil fisiológico do músculo cardíaco 
Thais Rodrigues Lima, Fernanda Cristina Silva, Luciano Júlio Chingui 

 
Resumo 
 
O tecido muscular constitui-se como um dos alvos mais importantes para a atuação da fisioterapia. 

Diversos fatores podem gerar alterações nesse tecido, entre esses fatores está o consumo de 
nicotina por meio de cigarros, além da terapia com glicocorticóides. Sabe-se que a nicotina além de 
ser responsável pela dependência do tabaco leva a alteração em vários sistemas, incluindo aumento 
da pressão arterial, a vasoconstrição periférica e taquicardia. Assim o objetivo desse projeto foi 
avaliar o perfil quimiometabólico do músculo cardíaco de ratos consumidores de nicotina. Foram 
utilizados ratos machos com idade entre 3 e 4 meses e 250g de peso, divididos em 2 grupos de 
n=6: controle (C), grupo Nicotina (N). A administração de nicotina foi feita por 15 dias consecutivos 
por via subcutânea. Para avaliação estatística, foi utilizado o teste de normalidade (Kolmogorov-
Smirnov) seguido de ANOVA e post test Tukey. Os resultados demonstraram que o consumo de 
nicotina piorou o perfil metabólico muscular cardíaco. 
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Qualidade sanitária e germinação de diferentes lotes de sementes de Brachiaria 

brizantha e Panicum maximum submetidas ao tratamento com fungicidas 
Rafaela Peterson Neves, Juliane Ludwig 

 
Resumo 
 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito do tratamento de sementes de Brachiaria 
brizantha e Panicum maximum com diferentes fungicidas sobre a qualidade sanitária e a germinação 
das mesmas. Para tanto dois lotes de sementes de Brachiaria brizantha cv. Marandu e de Panicum 
maximum cv. Mombaça foram tratadas com os fungicidas Carboxin + Tiram na dose de 250 ml / 
100 kg de sementes e Fludioxonil + Metalaxyl-M na dose de 100 ml/kg de sementes, além da 
testemunha tratada apenas com água. O efeito dos fungicidas sobre a qualidade sanitária foi 
avaliado por meio do 'blotter test' e a leitura realizada após 7 dias. Para o teste de germinação as 
leituras ocorreram aos 7, 14 e 21 dias. Observou-se que, em ambos os lotes e para as duas 
forrageiras avaliadas, houve melhora da qualidade sanitária e da germinação das sementes quando 
as mesmas foram tratadas com fungicidas, em relação à testemunha. Entre os dois fungicidas, o 

mais eficiente foi o Fludioxonil + Metalaxyl-M melhorando a qualidade sanitária de ambas 
forrageiras. 
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Efeito do tratamento químico antecipado de sementes de milho na germinação 

em laboratório e no desenvolvimento de plantas a campo 
João Vitor Zanin Felini, Juliane Ludwig 

 
Resumo 
 
Foi objetivo do presente trabalho avaliar o impacto do tratamento antecipado de sementes de milho 
sobre a germinação das mesmas. Para tanto, sementes de milho foram tratadas com os produtos 
químicos Tiametoxan + (Metalaxyl-M + Fludioxonil) Carbendazim + (Imidacloprido + Tiodicarbe) e 
Fipronil, segundo dose recomendada pelo fabricante, aos 60 e 30 antes do plantio bem como 
momento da semeadura. Sementes não tratadas foram utilizadas como testemunha. As sementes 
foram submetidas ao teste padrão de germinação utilizando a metodologia do rolo de papel e 
incubadas a 25°C por 7 dias. Após esse período foi contabilizado o número de plântulas germinadas 
em cada um dos tratamentos. Da mesma forma, as sementes foram semeadas a campo, utilizando 
o delineamento de blocos ao acaso com 4 repetições. Foi avaliado o número de plantas emergidas, 
a altura das plantas e a altura de inserção da primeira espiga. Observou-se que nenhum dos 

tratamentos antecipados diferiu significativamente do tratamento realizado no momento da 
semeadura, tanto nos ensaios realizados em laboratório quanto a campo, viabilizando a utilização 
dessa prática pelos produtores 
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Avaliação das condições bucais de crianças de 3 a 5 anos do município de 

Caarapó-MS 
Joice Ratti Marques, Symonne Pimentel Castro de Oliveira Parizotto 

 
Resumo 
 
Para prevenir doenças orais deve-se atuar de forma antecipada, é preciso entender como as doenças 
orais ocorrem e com que frequência, a fim de viabilizar os esforços para fornecer condições para o 
tratamento das necessidades bucais de forma adequada à realidade da comunidade em questão. O 
objetivo deste estudo é avaliar as condições bucais das crianças de 3 a 5 anos das creches do 
município de Caarapó-Ms, com o propósito de contribuir para implementação de estratégias de base 
populacional voltada a crianças na fase de dentição decídua (pré-escolar). Para tal será realizado 
um levantamento para determinar o índice de cárie na dentição decídua (ceo-d), avaliar se há 
presença de hábitos bucais deletérios e especificá-los, observar a presença de defeitos de esmalte 
e observar se houve lesões traumáticas. O Município de Caarapó conta com 2 ceinfs de tempo 
integral denominadas C.E.ME.I. Dona China e Júlio Ushigima e ainda 4 pólos onde são ministradas 

praticas pré-escolares de meio período com crianças de 3 a 5 anos, locais estes em que será 
realizado o levantamento epidemiológico deste estudo, no qual as crianças serão examinadas após 
a escovação dentária, secagem da cavidade bucal com gaze, sob luz natural. Até o presente 
momento não existem programas direcionados à promoção de saúde bucal de pré-escolares na 
cidade, daí a importância do conhecimento das necessidades de cuidados odontológicos destas 
crianças pois, a partir daí, poder-se-á elaborar metas e programas voltados à promoção dede saúde 
bucal infantil na cidade de Caarapó. 
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Avaliação dos efeitos da leptina em células do tumor de Ehrlich sólido em 

camundongos 
Vanessa Jacqueline de Souza, Dina Regis Recaldes Rodrigues Argeropulos Aquino, Doroty Mesquita 

Dourado, Leda Marcia Araujo Bento 

 
Resumo 
 
O câncer constitui importante causa de mortalidade em todo o planeta, sendo a segunda causa de 
morte no Brasil, atrás apenas das doenças cardiovasculares. Pesquisadores estão utilizando os 
tumores experimentais transplantáveis no estudo da carcinogênese. O tumor de Ehrlich, um tipo de 
tumor transplantável utilizado para avaliações experimentais, é uma neoplasia de origem epitelial 
maligna, correspondente ao adenocarcinoma mamário de camundongos, que cresce na forma sólida 
quando implantado por via subcutânea. Foi objeto de pesquisa analisar o crescimento do tumor 
sólido de Erlich (TSE), em camundongos inoculados com células tumorais, por meio da curva de 
crescimento tumoral . Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento do tumor sólido de 
Ehrlich em camundongos, observando a evolução da tumorogênese. Foram utilizados 12 

camundongos fêmeas da linhagem Swiss com 60 dias de idade, pesando de 25g a 30g, injetou-se 
2,5 X 106 da suspensão celular, entre os coxins plantares do membro posterior esquerdo, por via 
subcutânea. Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos (n = 6) Controle (C) e 
Inoculados com o TSE (T). A curva de crescimento tumoral foi determinada por mensurações diárias 
da pata inoculada durante 19 dias, quando os animais foram eutanasiados e necropsiados. Os 
animais inoculados com tumor apresentaram o pico de crescimento tumoral a partir do sétimo dia, 
com valores significativos (P>0,01) quando comparados com o grupo controle. Este modelo animal 
de carcinogênese experimental mostrou-se viável, para a realização de futuras pesquisas 
acadêmicas na área de oncologia. 
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Assistência de enfermagem ao portador de Leishmaniose Visceral americana-

construção de um protocolo de atendimento 
Angelica da Silva Espindola, Edmundo Rondon Neto, Edilaine Santos Lima, Suéllem Luiza Costa 

Borges de Oliveira 

 
Resumo 
 
Estima-se que 350 milhões de pessoas no mundo estão expostas ao risco de contrair leishmaniose 
visceral (LV) e cerca de 12 milhões de pessoas podem estar infectadas. A incidência da forma 
visceral chega a 500.000 casos anuais, levando à morte cerca de 75 mil pessoas por ano em todo 
o mundo. A leishmaniose visceral americana é a forma mais grave das leishmanioses. É uma doença 
crônica e potencialmente fatal. Diante disto vê-se a importância do processo de enfermagem neste 
contexto, para viabilizar o trabalho do enfermeiro durante o atendimento. É objetivo deste estudo 
compreender as ações de enfermagem ao portador de leishmaniose visceral americana e construir 
um protocolo de assistência de enfermagem sistematizado baseado na teoria das Necessidades 
Humanas Básicas de Wanda Horta (1979). Esta pesquisa tem caráter descritivo, com abordagem 

quantitativa e retrospectiva, caracterizada por revisão sistemática das publicações científicas online. 
O protocolo construído proporciona ao enfermeiro abordar não só os fatores físicos, como 
emocionais, sociais e espirituais, assistindo o cliente de forma integral. Há necessidade da 
continuação desta pesquisa para validação e aplicação do presente protocolo, promovendo assim a 
viabilização das próximas etapas do processo de enfermagem com a identificação dos problemas e 
a determinação das prioridades pelo diagnóstico de enfermagem. 
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Anderson Mailson da Silva, Geysa de Souza Massucato, Paula Rossi Carneiro 

 
Resumo 
 
Com o envelhecimento, ocorrem diversas alterações físicas nos indivíduos que acabam por interferir 

na qualidade de vida (QV) dos mesmos. Diversos estudos demonstram que a prática regular de 
atividade física influencia positivamente na QV. Entre as diversas técnicas de condicionamento físico, 
destaca-se o moderno método Pilates. Objetivo: Investigar a influência do método Pilates na 
Qualidade de vida de mulheres sedentárias. Métodos: Foram selecionadas 20 mulheres de 40 a 60 
anos sedentárias e sem histórico de patologias musculoesqueléticas e com disponibilidade para 
participar da pesquisa. Após a aprovação do Comitê de ética em pesquisa, todas as participantes 
responderam inicialmente ao questionário de QV SF-36. Em seguida foi iniciado um programa de 10 
sessões do método Pilates que perdurará por um período de 5 semanas. Após as sessões, as 
participantes serão reavaliadas e os resultados analisados estatisticamente por meio dos testes de 
Shapiro Wilk, Wilcoxon e T de student. Resultados esperados: Espera-se com a aplicação do método 
Pilates ocorra melhora na qualidade de vida das mulheres com faixa etária entre 40 e 60 anos de 
idade. 
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Resumo 
 
Os manipuladores de alimentos desempenham um importante papel na veiculação de patógenos 
aos alimentos, tanto por terem hábitos inadequados de higiene quanto por serem portadores de 
microrganismos patogênicos. Indivíduos assintomáticos, que pela natureza de seu trabalho estão 
em contato direto e permanente com alimentos, podem tornar-se fonte potencial de contaminação 
e disseminação de vários patógenos, dentre eles os enteroparasitas. Investigou-se a presença de 
parasitas intestinais em manipuladores de alimentos de escolas públicas do município de Silvânia – 
Goiás. Foram analisadas amostras fecais de 30 manipuladores, onde 33,3% destes se mostraram 
parasitados por protozoários comensais. Das amostras positivas, 86% demonstraram cistos de 
Entamoeba coli e 14% Endolimax nana, a presença destes comensais indica contaminação por via 

fecal-oral e requer medidas preventivas para evitar disseminação destes microrganismos a terceiros. 
Será fornecida a este grupo de profissionais uma cartilha com instruções sobre a preparação do 
álcool 70% e orientação sobre a forma correta de antissepsia das mãos. Este projeto tem interesse 
em alertar esses profissionais sobre uma possível veiculação dos parasitas aos alimentos, além de 
buscar melhorias para a saúde coletiva através de uma proposta de novos hábitos de higiene. 
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Resumo 
 

A pancreatite aguda (PA) é uma inflamação no pâncreas que determina síndrome de resposta 
inflamatória sistêmica acarretando significativa morbimortalidade em torno de 20% dos pacientes. 
Estratificar a gravidade da PA é necessário para uma rápida intervenção. Os marcadores mais 
utilizados para avaliar o prognóstico da PA, são os critérios de Ranson e APACHE II. A proteína C 
reativa encena como uma grande proposta para avaliar o nível de severidade da PA. Objetivou-se 
descrever a correlação entre os níveis da PCR com critérios de gravidade de Ranson na pancreatite 
aguda. A população do estudo foi constituída por 282 prontuários e destes foram selecionados uma 
amostra de 29 prontuários de pacientes do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), 
internados por pancreatite aguda, para tratamento clínico ou cirúrgico no período de janeiro a junho 
de 2012. O estudo é do tipo retrospectivo, com delineamento transversal e coleta de dados a partir 
de prontuários. Os dados coletados de prontuários médicos foram preenchidos através de um 
protocolo, analisando variáveis como sexo, idade, dosagem laboratorial de leucócitos, glicemia, DHL, 

TGO, hematócrito, calcemia, gasometria arterial, nível de ureia, amilase, lipase e PCR. Dos pacientes 
avaliados, verificou-se que no caso da PA grave, 62,5% desses pacientes apresentaram PCR entre 
150 e 299mg/dl, 25% com PCR acima de 300 mg/dl e apenas 12,5% com PCR entre 10 e 149mg/dl. 
Acredita-se que a PCR seja bom indicador prognostico de PA. 
 
Palavras-chave 
 
Pancreatite aguda; PCR; gravidade. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 
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Doroty Mesquita Dourado 

 
Resumo 
 

A nefropatia diabética acomete de 20 a 40% dos doentes diabéticos e é hoje a patologia mais 
frequentemente associada a novos casos de doentes hemodialisados. Inúmeros estudos têm 
mostrado que o exercício físico pode minimizar também o desenvolvimento e progressão da 
nefropatia diabética. É objetivo deste estudo avaliar os efeitos do exercício físico sobre a função 
renal de ratos diabéticos. Foram utilizados ratos machos adultos wistar, distribuídos em controle 
sedentário, controle treinado, diabético sedentário e diabético treinado. O diabetes foi induzido por 
injeção intraperitoneal na dose única de 55 mg/Kg de estrepzotocina. O treinamento físico foi 
durante 9 semanas de natação, três vezes por semana, durante 50 minutos. Semanalmente foram 
avaliados: o peso corporal e glicemia e quinzenalmente a diurese. Ao final do experimento foi 
realizada a dosagem de microalbuminúria, e posteriormente os animais foram submetidos à 
eutanásia. A tíbia direita dos animais foi removida para mensurar seu comprimento e o rim direito 
foi removido para análise histológica. Observou-se diminuição da glicemia entre os exercitados, 

entretanto não significativas. Na mensuração da diurese observou-se um declínio significativo no 
volume urinário a partir da 4ª-5ª semanas de exercício, entre os grupos diabéticos sedentários e 
diabéticos exercitados. O peso dos animais controles se manteve significativamente elevado em 
comparação com os animais diabéticos. A dosagem de microalbuminúria foi indetectável. Na análise 
histológica observou-se nos grupos diabéticos: corpúsculo renal de vários tamanhos e glomérulos 
diminuídos, vasos sanguíneos congestos, túbulos contorcidos distais aumentados e proximais com 
secreção no lúmen, sugerindo leve hipertrofia dos túbulos renais. 
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Rogerio Celestino Oliveira, Mauricio Francisco Gomes, Juliana Rodrigues, Josana Castro Peixoto 

 
Resumo 
 
O gênero Justicia pertencente à família Acanthaceae apresenta cerca 240 gêneros e 3.240 espécies, 
que possui o centro de diversidade no Brasil. A metodologia utilizada para a análise morfo-anatômica 
foi inicialmente a coleta de cinco folhas totalmente expandidas e expostas ao sol de cinco indivíduos 
adultos. As folhas foram coletadas no Parque Estadual Serra dos Pireneus, Pirenópolis, estado de 
Goiás (15°44’S, 48°0’W). Todas as coletas foram realizadas entre 10 e 13 horas. Para a análise 
qualitativa das principais classes de metabólitos secundários presentes nas folhas das coletadas 
foram realizados nas amostras pulverizadas obtidas conforme a determinação do teor de umidade 
e cinzas foi utilizado, nos experimentos, metodologias adaptada de Matos (1988), Matos & Matos 

(1989) e Costa (2001). O estudo se baseou principalmente em caracteres morfológicos de espécimes 
herborizados e dos exemplares coletados. As folhas são sésseis ou com pecíolo até 1 mm, 
lanceoladas, 3,5-6×0,4-0,6 cm, ápice agudo a atenuado, base atenuada, margem crenada a inteira, 
ciliadas, pubescentes nas nervuras. Na prospecção fitoquímica foi observado à presença de 
heterosídeos antraquinônicos, cardioativos e saponínicos; flavonóides; taninos cumarinas e 
alcalóides. O presente trabalho é apenas o início de um processo de análise sobre um gênero que é 
encontrado em ampla diversidade nos Cerrados de Goiás. Serão ainda necessários a realização de 
ensaios biológicos para avaliar se os componentes encontrados nos óleos essenciais das espécies 
de Justicia apresentam atividades farmacológicas, genotóxica e citotóxica. 
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ratos Wistar 
Jacqueline Pires Aquino, Pedro Paulo Ferreira Gonçalves Romano, Rodrigo Azato, Leda Marcia Araujo 
Bento, Beatriz Keiko Miyasato de Souza 

 
Resumo 
 
Foi realizada uma pesquisa do tipo experimental na qual a planta Ilex paraguariensis, popularmente 
conhecida como erva-mate, erveira ou chá-mate tem sido utilizada para fins medicinais na resolução 
de diabetes, hipertensão, obesidade, fadiga, desordens hepáticas, dentre outros, baseado no 
conhecimento popular. Cerca de 20% a 30% dos portadores de doença hepática utilizam ervas como 
tratamento, tornando pertinente o questionamento de seu uso e seus potenciais efeitos adversos 
ao organismo. Este estudo analisou possíveis alterações hepáticas geradas pela ingestão crônica do 
extrato aquoso da planta Ilex paraguariensis através da dosagem bioquímica das transaminases 

séricas AST e ALT em ratos machos da linhagem Wistar. Os animais foram divididos em três grupos, 
sendo controle extrato (CE) e controle hídrico (CH), submetidos à punção cardíaca, após 60 dias de 
tratamento, para retirada do sangue e obtenção do soro, a fim de investigar as possíveis alterações 
das enzimas hepáticas relacionadas ao uso crônico do extrato aquoso da Ilex paraguariensis. Foram 
encontrados valores normais para as transaminases séricas dos grupos CE e CH, afastando assim 
condições de hepatotoxicidade nesses animais pelo extrato da planta. 
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Otávio Augusto Vendas Tanus, Maria Fernanda Rospide da Motta Sperotto, Camila Viero Martins, 

Leda Marcia Araujo Bento, Doroty Mesquita Dourado 

 
Resumo 
 
Numerosas evidências têm indicado que pacientes diabéticos sofrem também de uma forma de 
doença miocárdica não relacionada à doença arterial coronariana ou à hipertensão arterial sistêmica, 
denominada miocardiopatia diabética. Entretanto, por conta da complexidade do diabetes, que 
muitas vezes está acompanhada de síndrome metabólica, torna-se difícil análise do real valor da 
alteração do metabolismo da glicose na gênese da disfunção do miocárdio. O consumo de 
flavonóides presentes em chás e vegetais foi associado à prevenção de doenças crônicas como o 
câncer e doenças cardiovasculares. Essa pesquisa experimental visa avaliar a possível diminuição 
da progressão da miocardiopatia nos animais diabéticos tratados com o extrato da planta Ilex 
paraguariensis (erva-mate tereré). Foram utilizados ratos machos adultos da linhagem Wistar, 

distribuídos em controle hídrico (CH) e diabético hídrico (DH) recebendo água, controle extrato (CE) 
e diabético extrato (DE), recebendo o extrato da planta Ilex paraguariensis, durante 60 dias. A 
glicemia dos animais foi avaliada semanalmente e observou-se que a ingestão da erva-mate não 
teve efeito hipoglicemiante nos grupos estudados. As amostras do coração foram medidas, pesadas 
e, após fixação, processados histologicamente em corte transversal e longitudinal. Os corações dos 
ratos do grupo DE apresentaram medidas e peso significativamente menores que os demais grupos, 
sugerindo que a ingestão do tereré teria efeito prejudicial ao diabético. Os grupos CH e CE 
apresentaram morfologia normal. Os grupos DH e DE evidenciaram necrose e miocardite crônica 
focal, sugerindo que a ingestão da planta não diminuiu a progressão de lesões. 
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Resumo 
 
O Diabetes Melito é uma doença crônica que influencia negativamente na doença periodontal, 
aumentando sua gravidade. Indivíduos diabéticos com periodontite apresentam pior controle 
metabólico, sendo a terapia periodontal suficiente para melhorá-lo. A utilização de fitoterápicos pode 
auxiliar no controle do biofilme subgengival, por apresentar ação anti-inflamatória, antimicrobiana, 
cicatrizante do tecido ósseo, entre outras, o própolis seria um fitoterápico auxiliar no controle da 
doença periodontal. O experimento foi realizado para verificar o enxágue bucal com o extrato de 
própolis no controle da progressão da doença periodontal em ratos diabéticos e controles. Estão 
sendo utilizados 18 ratos machos da linhagem Wistar (200g), distribuídos em grupos e tratados 
durante 30 dias. A diabetes foi induzida por estreptozotocina e a DP foi induzida com auxílio de 

instrumentos odontológicos adaptados, colocando ligadura com fio de algodão no primeiro molar 
inferior esquerdo do animal, sendo este anestesiado para o procedimento com Ketamina e Xilazina. 
Espera-se como resultado da pesquisa a redução da progressão da doença periodontal após 30 dias 
de tratamento com o extrato de própolis. As mandíbulas serão analisadas macroscópica e 
microscopicamente levando em consideração as características inflamatórias da doença periodontal. 
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Resumo 
 
O diabetes é uma doença crônica e tende a causar grandes e permanentes modificações na vida do 
doente, principalmente quanto às condições físicas, sociais e emocionais. Por ter estes fatores de 
morbimortalidade e o difícil acesso de alguns cidadãos ao uso diário da insulina, deve-se encontrar 
um meio mais eficiente e eficaz no tratamento e possível cura desta. A incidência de Diabetes Melito 
1 é variável entre as raças e idades, observando causas de aspecto genético e ambiental. Sendo 
uma patologia associada a alto grau de morbi-mortalidade no mundo, principalmente nos países 
ocidentais, a medicina popular e preventiva ganha destaque no cotidiano da população. A fruta de 
enfoque é a Lobeira (Solanum lycocarpum), natural do cerrado brasileiro, segundo maior bioma do 
país, e que apesar de negligenciada já existem especulações sobre sua eficácia no tratamento e 

possível cura desta enfermidade. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito 
hipoglicemiante da fruta, conforme a sabedoria popular. Foram utilizados ratos machos adultos da 
linhagem Wistar, distribuídos em controle infusão e diabético infusão recebendo o extrato diário da 
fruta ad libitum por 37 dias, controle hídrico e diabético hídrico, recebendo apenas água pelo mesmo 
tempo. A glicemia dos animais foi avaliada semanalmente e observou-se que a ingestão do extrato 
não teve efeito hipoglicemiante, durante o período experimental, nos grupos estudados. 
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Resumo 
 
A doença periodontal é considerada a sexta complicação da Diabetes mellitus e é caracterizada pelas 
reações inflamatórias e respostas imunológicas causadas pelo acúmulo de placa dental. Estes 
processos inflamatórios e imunológicos levam a agressões e danos nas células e estruturas dentais, 
transformando em gengivite e periodontite. Os pacientes com pouco controle da hiperglicemia têm 
maior severidade da doença periodontal, além de deficiente resposta ao tratamento. Pois a diabetes 
causa alterações das células do ligamento periodontal e fibroblastos, alterações vasculares dentro 
do tecido conjuntivo da gengiva e secreção anormal de mediadores da inflamação por células 
inflamatória. O objetivo desta pesquisa experimental foi verificar o efeito da gavagem oroesofágica 
do extrato da planta Pouteria ramiflora na progressão da reabsorção óssea em ratos diabético e 

controle. Como metodologia foram utilizados 18 ratos machos Wistar, os quais foram divididos em 
grupos, diabético tratado com extrato da planta Pouteria ramiflora na concentração de 10% (n-5) 
por meio de gavagem oroesofágica, grupo diabético tratados com solução salina estéril a 0,9% (n-
6) por meio de gavagem oroesofágica, grupo controle tratados com solução salina na concentração 
de 0,9% (n-6) por meio de gavagem oroesofágica. A DP foi induzida em todos os animais na 
hemimandíbula esquerda, sendo a hemimandíbula direita controle de todos os grupos, totalizando 
seis grupos. A análise morfológica mostrou uma melhora na mandíbula esquerda do rato tratado 
com o extrato da planta Pouteria ramiflora comparado com a do controle, pois apresentou menor 
acúmulo de placa e menor destruição no tecido dental. 
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Resumo 
 
O diabetes mellitus é uma desordem heterogênea caracterizada, primariamente, pela presença de 
hiperglicemia. As dietas hipercalóricas estão constantemente associadas à obesidade e a síndrome 
metabólica, cuja incidência vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. A combinação 
desses fatores pode resultar na diabetes mellitus tipo II, decorrente de uma intolerância glicídica e 
menor resistência tecidual à insulina. Para associar a obesidade à hiperglicemia, através de uma 
pesquisa experimental, foi elaborada uma dieta hipercalórica, composta por chocolate, bolacha de 
maisena e amendoim adicionados a ração normocalórica e processados com o objetivo analisar o 
efeito hiperglicemiante resultante. Foram utilizados 36 ratos Wistar divididos em quatro grupos, 
sendo dois desses submetidos a esta dieta, cujo peso e glicemia foram controlados quinzenalmente. 

Após dois meses de tratamento, os animais obtiveram ganho de peso e aumento significante da 
glicemia. A partir disso, foram avaliadas as consequências da ingestão da pecti-na, uma fibra 
encontrada na maçã (Malus domestica), cujo objetivo era avaliar o seu efeito hipoglicemiante. Foi 
observado que ratos tratados com dieta hipercalórica obtiveram um aumento nos níveis glicêmicos 
enquanto que os tratados com dieta normocalórica não apresentaram diferenças significativas nos 
índices glicêmicos. Ao final do tratamento foi observado que não houve diferença no ganho de peso 
e na glicemia ente os grupos estudados; entretanto foi observado um efeito hipoglicemiante nos 
ratos submetidos a dieta hipercalórica e ao tratamento com maçã. 
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Resumo 
 
Justicia Linnaes é um dos maiores e complexos gêneros da família Acanthaceae com 
aproximadamente 600 espécies O Brasil constitui um de seus principais centros de diversidade 
apresentando maior número de espécies na Mata Atlântica e nas formações florestais mesófilas das 
Regiões Sudeste e Centro-Oeste, ocorrendo também em outras formações vegetais. Justicia 
thunbergioides (Lindau) Leonard (Nees) ocorre no Paraguai, Argentina, Bolívia e Brasil, 
preferencialmente nas Matas Secas, em áreas de afloramento calcáreo. E florescem de janeiro a 
maio. O propósito deste trabalho foi realizar o estudo farmacognóstico das folhas de J. 
thunbergioides coletadas no Parque Estadual Serra dos Pireneus, Pirenópolis, estado de Goiás. 

Cortes paradérmicos e transversais foram submetidos a técnicas usuais de microscopia óptica. O 
material pulverizado foi submetido a testes de prospecção fitoquímica, de pureza e quantitativo. As 
folhas são hipoestomáticas, sendo os estômatos predominantemente diacíticos. Na epiderme 
observam-se tricomas unicelulares e pluricelulares em ambas as faces e a presença de cistólitos são 
predominantes. O mesofilo é dorsiventral e apresenta idioblastos cristalíferos. O sistema vascular é 
do tipo colateral, organizado em arco aberto. No pecíolo, o sistema vascular é do tipo colateral e 
apresenta conformação em arco com as extremidades revolutas. Foi constatada a presença de 
heterosídeos antraquinônicos, cardioativos e saponínicos, flavonóides, taninos e cumarinas. Com 
exceção dos taninos, todas as outras classes de metabólitos secundários heterosídeos 
antraquinônicos, cardiotivos e saponínicos, flavonóides, cumarinas e alcalóides têm ocorrência 
restrita na família Acanthaceae, podendo ser utilizados como marcadores taxonômicos. 
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Prevalência de disfunção tempormandibular e ansiedade e/ou depressão em 

indivíduos com cefaléia tipo tensional e migrânea 
Celso Junior Thomas, Guilherme Monteiro Mendonça, Aline Terra Biazon Jardim 

 
Resumo 
 
A presente proposta quer apresentar as várias maneiras de relacionar a dor crônica da face. Partindo 
da cefaléia, que por sua vez pode ser uma alteração patológica neural ou vascular, até mesmo a 
uma complexidade como alteração dolorosa da articulação temporomandibular e músculos 
correlacionados. Na perspectiva de fazer um levantamento estabelecendo o perfil com idade e 
gênero associados a cada variável e ainda se objetiva a estabelecer a prevalência de disfunção 
temporomandibular - DTM, ansiedade e/ou depressão em pacientes do serviço de neurologia do 
Centro de Especialidades Médicas de Campo Grande/MS diagnosticados com cefaléia tensional e/ou 
migrânea, e DTM, no período de março a outubro de 2012, a obtenção de dados servirá de sugestão 
para protocolo de atendimento do paciente com dor orofacial, do diagnóstico à condução da 
terapêutica. Para uma melhora na dinâmica no atendimento, e com uma resposta mais efetiva para 

o paciente em relação ao quadro doloroso. 
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Utilização de diferentes doses de vermicomposto no desenvolvimento e 

incidência de podridão de estacas causada pelo fungo Rizoctonia solani em 

mudas de Eucalyptus urograndis 
Thaís Pereira Gomes, Denise Renata Pedrinho 

 
Resumo 
 
Utilização de Diferentes Doses de Vermicomposto no Desenvolvimento e Incidência de Podridão de 
Estacas Causada Pelo Fungo Rizoctonia solani em Mudas de Eucalyptus urograndis. Resumo: 
Objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito de diferentes concentrações de vermicomposto no 
desenvolvimento inicial de mudas e na incidência de podridão de estacas causada pelo fungo 
Rizoctonia solani em Eucalyptus urograndis I144. O experimento foi conduzido no Viveiro de 
Produção de Mudas da Empresa Portal Verde no Município de Campo Grande, MS. Os tratamentos 
foram obtidos a partir dos componentes: Vermicomposto (VC), Fibra de Coco (FC), Substrato 
Comercial (SC) e Casca de Arroz Carbonizada (CA), sendo eles: Testemunha = 50% (FC), 25% (SC) 

e 25% (CA); T1 = 50% (V), 25% (SC) e 25% (CA); T2 = 25% (V), 25% (SC) e 50% (CA); T3 = 
75% (V) e 25% (SC); T4 = 100% (V). As avaliações foram realizadas 33 dias após estaquia, 
analisando-se as seguintes variáveis: número médio de raízes, comprimento de raiz, massa fresca 
de raiz e parte aérea, massa seca de raiz e parte aérea e incidência de podridão de estacas causada 
pelo fungo R. solani. Embora não tenham sido observadas diferenças significativas entre os 
tratamentos para nenhuma das variáveis analisadas, a utilização do vermicomposto é indicada para 
composição de substratos na produção de mudas de Eucalyptus urograndis I 144, sendo que o 
vermicomposto auxilia o desenvolvimento e sanidade de mudas. 
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Perfil de marcadores de angiogênese nas gestantes com suspeita de infecção 

por E. coli 
Pâmella Oliveira Duarte, Doroty Mesquita Dourado 

 
Resumo 
 
Este estudo foi desenvolvido para avaliar e quantificar o perfil do colágeno placentário de gestantes 
com suspeita de infecção por Escherichia coli (E. coli). A coleta das amostras placentárias foi 
realizada na Santa Casa, Campo Grande/MS em sala de parto normal no período de maio a agosto 
de 2012. Imediatamente após o parto, segmentos pesando 1 a 2 g foram cortados com bisturi 
cirúrgico, entre a inserção do cordão umbilical e a borda da placenta, incluindo desde a face fetal 
até a face materna. As amostras obtidas foram preparadas para análise histopatológica, sendo os 
cortes de 5µm de espessura colocados sobre lâmina histológica para coloração pelo método de 
Tricrômico de Gomori. Com este estudo foi possível correlacionar os dados obtidos com a 
quantificação do colágeno placentário em gestantes com suspeita de infecção e que após a 
realização da PCR a infecção por Escherichia coli não foi confirmada em nenhuma paciente. 
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Investigação da qualidade da própolis produzida na região de Campo Grande, 

MS 
Thallisonn Di Kelvin Neves Machado, Eloty Justina Dias Schleder, Rosemary Matias Coelho 

 
Resumo 
 
A própolis é uma mistura complexa de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas colhidas por 
abelhas Apis mellifera de brotos, flores e exsudatos de plantas. Sua qualidade e utilização está 
diretamente relacionada com a flora presente na região, o que pode determinar sua composição, 
sua atividade biológica e seu uso medicinal. O objetivo do trabalho é investigar a qualidade da 
própolis produzida na região Centro-Sul de Mato Grosso do Sul, através de análises físico-químicas. 
Amostras de Própolis produzida em Coletores de Própolis Inteligente (CPI) foram coletadas no 
apiário da Fazenda Escola Três Barras, Campo Grande – MS, em três épocas, acondicionadas em 
saco plástico, pesadas e depositadas em freezer para realização das analises de atividade anti-
oxidante, condutividade elétrica, pH, teor de cera, massa mecânica, perda por dessecação, teor de 
cinza e grupos fenólicos. O extrato etanólico de cada foi obtido a partir de 2,0g da amostra em 30mL 

de etanol (96%). Dos parâmetros avaliados apenas o teor de cinzas da Amostra 1 foi acima do 
permitido pela legislação. 
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Comportamento e perspectivas dos pais em relação aos cuidados bucais das 

crianças atendidas na policlínica odontológica do CAIC: estudo qualitativo 
Jeiel Santana de Lima, Joyce Luiza Moreira Pereira, Mônica Aratani, Beatriz Keiko Miyasato de Souza 

 
Resumo 
 
A cárie é a doença mais frequente, entre as doenças bucais ocorrentes na população. O hábito da 
escovação deve ser estimulado desde a infância, e a influência do meio e da participação dos pais e 
responsáveis foi comprovado em diversos estudos, que demonstraram que fatores culturais se 
reproduzem nas atitudes e comportamento de pais e filhos . Foi realizado um estudo qualitativo com 
uma amostra composta por 20 (vinte) voluntários, que responderam um questionário aberto, as 
respostas foram avaliadas para detectar o comportamento dos responsáveis em relação o 
desenvolvimento de hábitos das criança, os entrevistados foram divididos em dois grupos, criança 
com cárie (grupo B) e sem cárie (grupo A). Verifica-se que crianças que não possuem cárie recebem 
supervisão da escovação e realização da escovação por seus responsáveis e assumem 
responsabilidade da prática de higiene bucal sem seus pais mandarem. Responsáveis de crianças 

com cárie não participam de ações de higiene bucal. Os entrevistados expressaram esperança de 
um futuro garantido pelo estudo. 
 
Palavras-chave 
 
educação em saúde; promoção em saúde; estudo qualitativo; cárie. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Avaliação da administração do óleo de avestruz no controle de peso e nos níveis 

de colesterol sérico em ratos Wistar 
Amanda Rocha Guimarães, Mariana Vilela de Moraes Resende, Talita Polli Curcino da Silva, Leda 

Marcia Araujo Bento 

 
Resumo 
 
Introdução: O óleo de avestruz é extraído do abdômen do animal e por possuir características 
especiais, como cicatrizante e tonificante da pele está sendo utilizado pela indústria de cosméticos. 
Possui também elementos antioxidantes, como o ômega-3, ômega-6 e ômega-9, que estão sendo 
amplamente usados por profissionais em nutrição e saúde. Objetivo: Avaliar a administração do 
óleo de Avestruz no controle de peso e nos níveis de colesterol sérico de ratos Wistar. Metodologia: 
Para realização da pesquisa experimental foram utilizados 24 ratos Wistar machos adultos. Os 
animais foram divididos em 3 grupos, sendo o grupo 1 controle (n=8) que recebeu apenas ração e 
água livre, o grupo 2 (n=8) que recebeu ração e água livre e 1,5 ml de óleo de soja por gavagem e 
o grupo 3 (n=8) que recebeu ração, água livre e 1,5ml de óleo de avestruz por gavagem. As 

variáveis estudadas foram ganho de peso (g), consumo de ração (g) e níveis séricos de colesterol. 
Resultados: Ao avaliarmos as estatísticas relacionadas ao peso e aos níveis de colesterol sérico dos 
animais dos diferentes grupos não foram encontradas diferenças significativas, mostrando assim 
que o óleo de avestruz e o óleo de soja não foram capazes de alterar o peso e colesterol dos animais, 
bem como apresentaram valores muito semelhantes ao grupo controle, que não recebeu nenhum 
tipo de óleo. 
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Avaliação do efeito de duas rações preparadas com farinha de amaranto e 

farinha de quinoa no peso e colesterol sérico de ratos Wistar 
Samara Viapiana Michalski, Sabrina Issa Cardozo, Talita Polli Curcino da Silva, Leda Marcia Araujo 

Bento 

 
Resumo 
 
Introdução: O amaranto (Amaranthus ssp) é um pseudocereal, possui um conteúdo relativamente 
alto de proteínas, gorduras e minerais, especialmente em relação aos cereais. A quinoa também é 
conhecida como pseudooleaginosa.É um pseudoceral que apresenta um grau elevado na quantidade 
de vitaminas e mineral, ferro e cálcio, além disso, os lipídeos presentes nas sementes de quinoa 
demonstram elevada qualidade.O colesterol é uma substância necessária ao nosso organismo, mas 
quando suas taxas no sangue se elevam, pode tornar-se um fator de risco para a saúde. Objetivo: 
Avaliar se a ingestão das rações elaboradas com farinha de amaranto e farinha de quinoa possui 
efeito positivo no controle de peso dos animais e nos níveis séricos de colesterol. Metodologia: 
Foram utilizados 30 ratos machos adultos Wistar com peso médio de 200g. Todos os animais foram 

submetidos a 28 dias de experimento. Os animais foram alojados em gaiolas de polietileno, divididos 
em três grupos, sendo dois grupos teste. O grupo teste 1 (n=10) recebeu ração balanceada padrão 
Nuvilab adicionada farinha de quinoa e água ad libitum; grupo teste 2 (n=10) recebeu ração 
balanceada padrão Nuvilab adicionada farinha de amaranto e água ad libitum e o grupo controle 
(n=10) recebeu ração padrão Nuvilab e água ad libitum. Resultados: os animais que consumiram a 
farinha de amaranto obtiveram resultados positivos da redução do ganho de peso quando 
comparados com os demais grupos. Já o colesterol sérico, apresentou-se menor no grupo amaranto, 
não apresentando resultados significativos. 
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Prevalência de disfunção temporomandibular em indivíduos que procuram 

atendimento otorrinolaringológico 
Guilherme Monteiro Mendonça, Celso Junior Thomas, Aline Terra Biazon Jardim 

 
Resumo 
 
Torna-se cada vez maior o número de pacientes que se queixam da dor crônica oriunda da face. 
Mesmo sendo muito comum ainda são de difícil execução para muitos profissionais da área da saúde 
o diagnóstico e tratamento da patologia, várias origens de dor. Os locais mais comuns de dor no 
sistema mastigatório: dor na mandíbula, dor facial, temporal, frontal, cefaléias na região occipital, 
dor pré-auricular, dor de ouvido e ainda, dor no pescoço. Os sintomas otorrinolaringológicos dos 
pacientes com DTM são: otalgia, hipoacusia, náuseas, vômitos, plenitude auricular. Este estudo teve 
como objetivo estabelecer a prevalência de disfunção temporomandibular, em pacientes do serviço 
de otorrinolaringologia do Centro de Especialidades Médicas de Campo Grande/MS diagnosticados 
com dor e/ou sons auricular, no período de março a outubro de 2012, para obter dados que 
complementem a sugestão do protocolo de atendimento do paciente com dor orofacial, do 

diagnóstico à condução da terapêutica, para melhora no atendimento. Dos pacientes avaliados 
(n=10) todos se enquadraram dentro dos critérios desta pesquisa, sendo 3 do gênero masculino 
com idade média de 34,66±5,13 e 7 do gênero feminino e idade média de 37±12,12. Artralgia foi 
o diagnóstico mais prevalente seguido de dor miosfascial, a ansiedade foi diagnosticada em 8 
indivíduos e depressão em apenas 1 indivíduo e do gênero feminino. 
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O perfil das mulheres usuárias de cocaína, crack e derivados e suas 

conseqüências do vício para a saúde bucal internas em estado de recuperação 

no centro de reabilitação esquadrão da vida em Campo Grande, MS 
Simone da Cunha Lopes, Luana Catarina Pimenta, Paulo de Tarso Coelho Jardim 

 
Resumo 
 
Introdução: Pesquisa epidemiológica descritiva. A condição de drogadito é uma realidade 
considerada de saúde pública e, nesse contexto, o Cirurgião Dentista tem papel efetivo na prevenção 
geral e principalmente, quando se trata do consumo de drogas ilícitas associadas aos efeitos 
deletérios na cavidade bucal, visto que essa é uma realidade que acomete grande parte da po-
pulação e a cada dia a entrada ao consumo das drogas acomete pessoas mais jovens. Objetivos: 
Realizar estudo sobre o perfil de usuárias de cocaína, crack e derivados e correlacionar as 
consequências do vício para a saúde bucal das mulheres. Metodologia: Foi aplicado individualmente 
às 12 internas um questionário objeti-vando coletar dados pessoais e informações específicas sobre 

a época de drogadição. Em seguida foi realizado um exame clinico evidenciando o registro de índices 
de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD), que foi obtido mediante o cálculo da média 
aritmética dos dentes permanentes, o índice de performance de higiene bucal (PHP) e o Fluxo 
salivar. Resultados: A sintomatologia mais relatada foi boca seca associada ao uso de crack seguida 
de sangramento na gengiva e gosto amargo, feridas na boca por queimaduras e apertamento dos 
dentes. Evidenciou-se que quanto menor o fluxo salivar mais elevado foi o índice CPO-D. 
Considerações finais: A maioria das internas usou crack e seus derivados e não houve padrão de 
início para as drogas, higienização precária, aumento de CPOD, queixa de boca seca. 
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Estudo da prevalência e perfil do respirador bucal em pacientes 

odontopediátricos 
Thaylla Aparecida Gomes, Paulo de Tarso Coelho Jardim 

 
Resumo 
 
A respiração bucal advém de uma adaptação do organismo frente a uma barreira para o 
desenvolvimento normal da respiração nasal, ocasionada normalmente por obstruções das vias 
aéreas. O respirador bucal pode apresentar postura de lábios entreabertos, lábio inferior grosso e 
com eversão, lábios ressecados e hipotônicos, flacidez de bochechas, protrusão da arcada superior, 
músculo mentual com tônus rígido, mandíbula com postura de repouso aberta e língua com tensão 
diminuída, face alongada, olheiras e maloclusão classe II. A falta de diagnóstico dessas alterações 
na infância pode acarretar seqüelas para o indivíduo adulto, o que justifica a necessidade de 
trabalhos que estabeleçam um protocolo para o reconhecimento precoce desses pacientes na Clínica 
Odontológica. Diante do exposto, o objetivo do trabalho é estabelecer a prevalência de respiradores 
bucais entre os pacientes pediátricos da Policlínica Odontológica da Anhanguera/Uniderp e estudar 

as alterações presentes. Foram avaliadas 22 crianças, dessas 13 eram do sexo masculino e 09 do 
sexo feminino. A amostra envolveu sujeitos de 02 anos e 10 meses a 11 anos. Dos 22 pacientes 6 
(27,27%) foram diagnosticados como respiradores bucais e 16 (72,72%) diagnosticados como 
respiradores normais. Houve predominância no sexo masculino; os achados clínicos mais 
encontrados foram a falta de selamento labial, face sem expressão, mordida aberta, palato alto e 
largo. O padrão facial mais encontrado foi I e a maloclusão dentária segundo Angle mais encontrada 
foi Classe I. A prevalência encontrada pode ser considerada um achado importante, o que reforça a 
importância do diagnóstico e acompanhamento do desenvolvimento dos pacientes 
odontopediátricos. 
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intensidade 
Luis Flávio Durães Gomes Oliva, Adriana Cristina Vianna Alvarenga, Aleandra Simões Furtado, Taline 

Guerra, Amanda Souza do Valle, Doroty Mesquita Dourado 

 
Resumo 
 
O propósito foi avaliar, do ponto de vista histológico, o processo de reparação de feridas cutâneas, 
provocadas na região dorsal de ratos e submetidas ao tratamento com vitamina C, laser e associação 
de vitamina C e laser. Foram utilizados 48 ratos (Rattus norvegicus, albinus, Wistar), machos, com 
peso variando entre 250-300 gramas. Os animais são provenientes do biotério da Universidade 
Anhanguera-Uniderp/Campo Grande/MS, sadios e em condições sistêmicas satisfatórias para serem 
submetidos aos procedimentos operatórios. Após anestesia com pentobarbital sódico (10mg/kg) por 
via intraperitoneal (i.p.), para a excisão da pele, foi realizada a tricotomia da região dorsal em todos 
os animais sendo realizada a antissepsia de toda a área com merthiolate incolor. Através de um 
'PUNCH', foi removida uma área circular de pele, de aproximadamente 8 mm de diâmetro, na região 

dorsal. Os animais foram divididos em 4 grupos: controle, tradados com solução salina; feridas 
tratadas, com aplicação tópica de vitamina C; feridas tratadas com laser em baixa intensidade e 
com aplicação tópica de vitamina C. O Laser utilizado foi a marca DMC® modelo Photon Laser III 
com comprimento de onda de ? 660nm, com densidade de energia de 3 joules/cm2 e tempo de 40 
segundos por ponto. Diante dos resultados obtidos, pudemos concluir que o uso tópico da vitamina 
C associado ao laser em baixa intensidade foi o que mostrou resultados mais favoráveis e o uso 
isolado da vitamina C ou do laser em baixa intensidade mostrou-se efetivo sobre a reparação, com 
evidências mais favoráveis que as feridas não tratadas. 
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Produção e qualidade de balas de própolis produzidas na fazenda escola, Campo 

Grande-MS, enriquecida com Prebiótico 
Miriam Cindy Adriane de Almeida Suzuki, Priscila Souza do Carmo, Rosemary Matias Coelho, Eloty 

Justina Dias Schleder 

 
Resumo 
 
A própolis tem sido muito utilizada na elaboração de produtos alimentícios para prevenção de várias 
doenças, assim como o consumo de prebióticos. Considerando o aumento pela procura por alimentos 
funcionais, o presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de uma bala contendo 
própolis produzida na Fazenda Escola da Universidade Anhanguera – Uniderp, Campo Grande – MS, 
enriquecida com prebiótico e determinar a atividade antioxidante e flavonoides totais da própolis e 
da bala e verificar a aceitabilidade da bala de própolis com e sem prebiótico. Após a preparação do 
extrato etanólico, foi avaliada a atividade antioxidante, que foi de 3,66 segundos, estando de acordo 
com a legislação vigente. Avaliou-se também a concentração de flavonoides totais, que foi de 
2,28%, valor considerado elevado. Foram elaboradas duas balas, sendo uma com própolis + 

prebiótico e outra apenas com própolis, que passaram por analise de umidade e o teor obtido foi 
menor que 20% estando dentro da legislação vigente, além da analise sensorial por escala hedônica 
de 3 pontos, avaliando a aparência, o sabor, a mastigabilidade e o aroma das balas. A bala com 
prebiótico obteve maior aceitação nos quesitos aroma e sabor. 
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Fatores de risco cardiovascular associado à hipertensão arterial 
Fabiane Alves de Brito, Thamires Tomé Damascena, Maysa Paula dos Santos, Flavia Melo Pontieri 

 
Resumo 
 
A hipertensão arterial sistêmica é considerada um grave problema de saúde pública devido ao alto 

índice de mortalidade, por ser uma patologia assintomática, o diagnóstico pode ser tardio e se não 
tratada pode desencadear várias doenças cardiovascular sendo essa uma das principais causas de 
morbimortalidades. Foi realizado um estudo, populacional estimando a prevalência da hipertensão 
arterial e os fatores de risco cardiovascular associado à população da cidade de Terezópolis de Goiás, 
por meio de inquérito domiciliar por amostras aleatórias, onde foram entrevistados indivíduos de 20 
a 84 anos de idade. Os participantes responderam um questionário contendo perguntas como idade, 
sexo, tabagismo, etilismo, doenças concomitantes, adição de sal as preparações já prontas, também 
foi realizada a aferição da pressão arterial, e dados antropométricos. Dos 364 indivíduos 
pesquisados, sendo 34% do sexo masculino e 66% do sexo feminino, pode-se observar que o índice 
de hipertensão é maior no sexo masculino (41%), quando comparado com o feminino (28%). A 
prevalência de obesidade de 22%, onde 28% são do sexo feminino e 11% sexo masculino. O índice 
de hipertensão foi maior entre indivíduos que fazem uso de bebidas alcoólicas (43%), ex-fumantes 

(52%). A hipertensão arterial apresentou uma maior prevalência em indivíduos com excesso de 
peso e com circunferência da cintura aumentada/muito aumentada, variáveis como idade, etilismo, 
tabagismo e diabetes mellitus aumentam/agravam o risco para hipertensão e outras doenças 
cardiovascular. 
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Sara Cristina Walter Faust, Priscila Carolina de Souza, Rosemary Matias Coelho, Doroty Mesquita 

Dourado 

 
Resumo 
 
As partes aéreas de E. pyramidale esta sendo empregada com êxito no tratamento de feridas de 2º. 
intensão em modelos experimentais. Este trabalho teve como objetivo realizar analise fitoquimica 
dos extratos etanólicos a 2% e 20% e desenvolver uma formulação de uso tópico, contendo o 
extrato etanólico a 2% das partes aéreas (folhas e caules) de E. pyramidale e realizar os testes de 
controle de qualidade e avaliação da estabilidade da formulação desenvolvida. Foi realizada analise 
fitoquímica com os extratos etanólico a 20% e a 2%. Nos dois extratos foram detectado compostos 
fenólicos, taninos, cumarinas livres, esteroides, triterpenos, açúcares redutores e os flavonoides 
foram encontrados apenas no extrato etanólico a 20%. Para formulação da pomada o extrato 
Ext.EtOH a 2% foi incorporado numa base Vaselina/Lanolina. Os resultados foram satisfatórios 

quanto as características organolépticas, pH, centrifugação, estresse térmico e espalhabilidade. Os 
resultados de estabilidade demostraram que a pomada a base do extrato Ext.EtOH a 2% de E. 
pyramidale não apresentou alteração durante o estudo de estabilidade. 
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Análise morfoanatômica e histoquímica dos órgãos vegetativos de porophorum 

ruderale 
Kelrin Emanuelle Nakazato de Almeida, Eloty Justina Dias Schleder, Rosemary Matias Coelho 

 
Resumo 
 
Análise Morfoanatômica e Histoquímica dos Órgãos Vegetativos de Porophyllum ruderale Resumo 
Porophyllum ruderale (Asteraceae), é uma planta invasora que possui propriedades terapêuticas, 
muito empregada na medicina popular. O objetivo do trabalho foi investigar a composição química 
e morfoanatômica de P. ruderale ocorrente em Campo Grande - MS. O material botânico foi coletado 
na Universidade Anhanguera Uniderp, transportado ao Laboratório de Morfologia Vegetal e fixado 
em álcool 70%. Foram realizados cortes paradérmicos e transversais de folhas e caules. O material 
seccionado foi clarificado com hipoclorito de sódio, corado com Safranina e Azul de Astra a 1% e 
montadas lâminas semi-permanentes. Foram realizados os testes histoquímicos para identificação 
de: amido, material lipídico, mucilagem, compostos fenólicos e tanino e açúcares redutores. É uma 
planta herbácea, com folhas simples, anfiestomáticas, constituídas de mesófilo dorsiventral, 

revestida de cutícula e feixes colaterais. O caule glabro, com epiderme simples, colênquima angular, 
ductos, esclerênquima e medula parenquimática. Os testes foram positivos para todos os 
parâmetros avaliados, diferentes em cada órgão analisado. Os resultados foram os esperados e 
serão realizados novos testes em outro período estacional. 
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A prevalência de cães obesos atendidos no hospital veterinário Anhanguera-

Uniderp, em Campo Grande-MS 
Mariana Silvestrim Kanamura, Fabiana Mitie Matsubara Bergamo 

 
Resumo 
 
Dentre os diversos problemas relacionados à nutrição de cães, a obesidade é um dos mais 
frequentes. Apesar disso, os proprietários dificilmente a reconhecem como uma alteração clínica 
que pode trazer graves consequências aos seus animais. O trabalho realizado foi um estudo 
transversal de detecção de casos, dos cães atendidos no Hospital Veterinário Anhanguera-Uniderp, 
em Campo Grande-MS, no período de março de 2012 a junho de 2012, e buscou determinar a 
prevalência de cães considerados acima do peso e com obesidade e ainda relacionar estas condições 
com o tipo de alimentação, idade, raça, habitat e nível de atividade física. Realizou-se coleta de 
dados por meio de questionário e avaliação física pelo médico veterinário responsável, com 
atribuição de escore corporal e coleta de medidas antropométricas para cálculo do Índice de Massa 
Corporal Canino (IMCC). Foram avaliados na totalidade, 54 animais, onde se obteve a prevalência 

de animais acima do peso de seis (11,1%) e de obesos, nove animais (16,7%). A maioria dos 
animais apresentava-se abaixo do peso, sendo vinte e oito animais (51,9%). Ainda houve onze 
(20,4%) animais com peso ideal. 
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Avaliação do colágeno I e III no processo cicatricial de ratos tratados com o 

extrato das folhas de Sebastiana híspida 
Dhione Souza Dóro, Doroty Mesquita Dourado, Rosemary Matias Coelho 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as fibras colágenas I e III no processo de cicatrização em ratos 
tratados com pomada à base do Extrato de Sebastiana híspida. Foram utilizados 20 ratos Wistar, 
adultos, (˜250g), separados em dois grupos: G1 (Solução Salina); G2 (Pomada da Planta 0,2% + 
Gel Carbopol). Os animas foram anestesiados com Pentobarbital Sódico (10mg/kg) por via 
intraperitoneal (i.p.), para a excisão da pele (2cm x 1cm). Após os períodos experimentais (sete e 
14 dias) os animais foram submetidos à eutanásia (50 mg/kg de Pentobarbital Sódico i.p.) em dose 
letal. Amostras histológicas foram fixadas em formol a 10% tamponado, processadas, incluídas em 
parafina, cortadas em micrótomo, e corados pela técnica de Picrosirius Hematoxilina para posterior 
análise. O presente estudo revelou que aos 3 dias o grupo SS apresentou maior quantidade de 
colágeno tipo I (95%) comparado ao grupo pomada (68%). Já aos 7 e 14 dias o percentual de fibras 

colágenas tipo I foi maior no grupo pomada (68 e 64%) comparado ao grupo SS (60 e 56%). 
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Estudo da prevalência do câncer bucal em pacientes etilistas e tabagistas 
Josimar da Silva Florintino, Paulo de Tarso Coelho Jardim 

 
Resumo 
 
A idéia de que 'câncer mata' ainda persiste na sociedade e, muitas vezes, entre profissionais da área 

de saúde. Idéia essa ainda justificada, pois muitos pacientes morrem por câncer no país, ou tem 
uma sobrevida marcada por seqüelas. Dentre os tipos de câncer de maior freqüência no país está o 
câncer bucal, constituindo deste modo um problema de saúde publica. O carcinoma epidermóide é 
uma neoplasia maligna que se origina do epitélio de revestimento, caracterizado pelo crescimento 
desordenado do número de células. Essa patologia tende a causar rápida invasão de tecidos e/ou 
órgãos e conseqüentemente, possibilita a formação de tumor secundário, o que leva a piora no 
prognostico. Diante do exposto o trabalho realizado tem objetivo de analisar a prevalência de lesões 
cancerizáveis e do próprio câncer bucal entre pacientes com potencial risco ao desenvolvimento. 
Foram incluídos 26 indivíduos, sendo 15 do sexo masculino e 11 do sexo feminino que procuram 
atendimento odontológico de rotina no serviço de referência da Instituição. Nessa amostra foi 
estabelecida a prevalência de tabagistas e etilistas e realizado exame clínico para verificação da 
existência de lesões cancerizáveis e/ou lesões com aspecto clínico sugestivo de câncer bucal. Todos 

os casos com diagnostico clinico foram propostos a biopsia e encaminhados para tratamento. 
Pretende-se assim, contribuir para o estabelecimento de prioridades no serviço em questão, 
melhorando as condições de prevenção e tratamento do câncer bucal. 
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Adequação de rótulos de polvilhos e farinhas de mandioca comercializados em 

Anápolis (GO) quanto à legislação vigente 
Daniela da Costa Granjeiro, Carla Carolina Batista Machado 

 
Resumo 
 
A fabricação de produtos oriundos da mandioca como a farinha e o polvilho é de grande importância 
para economia brasileira, principalmente para a agricultura familiar. A fabricação destes produtos 
muitas vezes não segue um padrão no que diz respeito às informações nutricionais dos rótulos. Está 
pesquisa teve como objetivo analisar os rótulos de vinte farinhas de mandioca e vinte polvilhos. de 
maneira que os mesmos foram confrontados com a RDC n° 259/02; RDC n° 360/03 e Lei nº 
10674/03. Houve muitas inadequações e apenas os quesitos como tamanho da letra, informação 
nutricional simplificada, peso liquido e linguagens de acordo com o país obtiveram 100% de 
informação. Através das informações apresentadas fica a certeza que muito falta para a garantia da 
segurança alimentar e nutricional e que políticas de fiscalização deveriam estar atentas a todos os 
produtos destinados a consumo humano. A compreensão e a mínima noção por partes dos 

consumidores são essenciais para que somente alimentos regulamentados e fiscalizados sejam 
adquiridos. 
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Perfil sócio Demográfico, sexual e reprodutivo das mulheres atendidas no 

programa de planejamento familiar em Campo Grande-MS 
Ana Carolina Oliveira, Doroty Mesquita Dourado 

 
Resumo 
 
O Planejamento Familiar é um tema muito relevante que envolve o controle de natalidade, redução 
do aborto, saúde da mulher e redução da pobreza; metas importantes de saúde pública a serem 
discutidas. Ele é implementado como ação educativa realizada por enfermeiras e assistentes sociais 
na Atenção Primária – Unidades Básicas de Saúde e clínica em instituições especializadas como o 
Centro de Especialidades Médicas. Por isso o presente estudo tem como objetivo descrever o perfil 
sócio demográfico, sexual e reprodutivo das mulheres que procuram atendimento no Programa de 
Planejamento Familiar e assim facilitar a atuação dos profissionais de enfermagem na reorientação 
da dinâmica do atendimento ao programa e impedir uma escolha contraceptiva precipitada. Trata-
se de um estudo quantitativo, retrospectivo e documental, desenvolvido no Centro de Especialidades 
Médicas em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. Foi realizada através da consulta em prontuários 

registrados de janeiro de 2010 a junho de 2011, com informações de identificação sócio demográfico 
e de histórias sexuais e reprodutivas favorecendo a realização deste estudo. Diante deste projeto, 
foi possível verificar que das 1346 pessoas que procuraram o Programa de Planejamento Familiar 
entre janeiro de 2010 a junho de 2011, 821 são mulheres e 72% tem entre 25 e 35 anos. Dessas 
mulheres a maioria possui apenas o 1º grau incompleto e 55,7% possuem pelo menos 02 filhos 
vivos. Constatou-se que o significado de Planejamento Familiar para essas mulheres está 
relacionado a evitar filhos e com valores pertinentes às suas realidades cultural, econômica e social. 
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Avaliação da regeneração muscular com suplementação de Acetil L-Carnitina 

após axonotmese do nervo isquiático de ratos 
Idvaldo Aparecido Favaretto Junior, Daniel Ventura Dias 

 
Resumo 
 
As lesões nervosas periféricas ocasionam comprometimento da sensibilidade e ou da motricidade. 
A busca por estratégias que possibilitem acelerar a regeneração nervosa tem sido uma intrigante 
busca na melhoria da recuperação motora e funcional. Desta forma, a terapia com suplementação 
de Acetil L-carnitina pode influenciar na melhoria da regeneração nervosa e conseqüentemente na 
biologia do músculo, visando isso o objetivo é analisar a influência da Acetil L-Carnitina sob as 
características morfológicas e funcionais do músculo de contração lenta após axonotmese do nervo 
isquiático. Foram utilizados 21 ratos, separados em três grupos (n=7), sendo um controle e dois 
experimentais. Nos grupos experimentais os animais foram submetidos ao esmagamento do nervo, 
porém em um grupo os animais receberam a suplementação de Acetil L-carnitina, e no outro 
receberam o mesmo volume, mas com administração de solução fisiológica. No grupo controle os 

animais não sofreram intervenção cirúrgica. As amostras musculares do sóleo foram submetidas à 
morfometria e análise funcional da marcha e os dados obtidos foram submetidos à análise 
estatística. Os resultados mostraram que houve uma diferença significante entre todos os grupos, 
sendo o grupo com Acetil L- Carnitina o que chegou mais próximo do grupo controle com relação a 
característica morfométrica e a análise funcional. Portanto conclui-se que a suplementação com 
Acetil L- Carnitina exerceu um efeito favorável na regeneração nervosa do nervo isquiático. 
 
Palavras-chave 
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Infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva e sua relação com 

microorganismos resistentes 
Nayara Rossi Dias, Ana Lúcia Lyrio de Oliveira 

 
Resumo 
 
A infecção hospitalar representa um desafio na prática clínica do paciente hospitalizado. A sua 
ocorrência determina um aumento considerável no período de hospitalização, de morbimortalidade 
e paralelamente contribui na elevação dos custos nosocomiais. Os pacientes hospitalizados, em 
especial, na Unidade de Terapia Intensiva, são particu¬larmente mais susceptíveis à infecção 
hospitalar, dada as suas condições clínicas, que exigem procedimentos invasivos e terapia 
antimicrobiana. Diante dos fatos descritos acima, este estudo tem como objetivo determinar a 
incidência de infecção hospitalar na UTI adulto do hospital Santa Casa, de Campo Grande-MS, 
descrever a incidência de bactérias resistentes aos antimicrobianos usados rotineiramente nesta 
prática hospitalar, bem como selecionar as bactérias de maior prevalência de acordo com a cultura 
e o antibiograma e relacioná-las com os sítios de infecção de maior ocorrência. Tendo em vista os 

altos índices de infecção hospitalar e a sua relação com as elevadas taxas de mortalidade em unidade 
de terapia intensiva, este estudo tem como intuito contribuir para a ampliação do conhecimento a 
cerca dos patógenos mais prevalentes encontrados neste ambiente, auxiliando na criação de 
medidas mais eficazes para controlar as infecções e diminuir à resistências dos antimicrobianos de 
uso rotineiro. 
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Nutrisustenta: nutrindo com sustentabilidade 
Lydiane Cristina Rodrigues, Carla Carolina Batista Machado 

 
Resumo 
 
Devido às características do serviço, as Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são grandes 

geradoras de resíduos sólidos, portanto este estudo adotou um tripé que abrange aspectos 
ambientais, sociais e econômicos. Mediante os treinamentos, campanhas educativas contra o 
desperdício, dentre outras ações, houve uma ligeira redução das sobras sujas, contudo, essa 
diferença não é estatisticamente significante, do mesmo modo a produção dos resíduos orgânicos e 
do resto-ingesta, essas apresentaram diferença estatística significativa, contudo essa diferença foi 
negativa, o que denota a necessidade de maior rigor na metodologia e periodicidade dos 
treinamentos e demais ações realizadas quanto à conscientização dos funcionários e comensais. 
Com o Nutrisustenta conseguiu-se despertar no gestor do serviço de alimentação, seu 
comprometimento com o desenvolvimento sustentável do planeta, mostrando que muitos problemas 
na UAN, tais como a elevada produção de resíduos orgânicos, guardanapos e o óleo podem tornar-
se soluções simples, criativas, de baixo custo e ecologicamente corretas. 
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Ação dos extratos das folhas de Maytenus ilicifolia usadas na cicatrização de 

feridas 
Karen Silva dos Santos, Katiúcia Oliskovicz, Rosemary Matias Coelho 

 
Resumo 
 
A Maytenus ilicifolia é uma espécie que tem sido utilizada em diversos estudos experimentais por 
apresentar ampla ação terapêutica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação do extrato das partes 
aéreas de Maytenus ilicifolia na cicatrização de feridas induzidas e realizar analise fitoquímica. A 
parte aérea foi seca, triturada e submetida a analise fitoquímica, além da extração exaustiva com 
etanol para determinar a atividade usando o DPPH. Para a quantificação de compostos fenólicos e 
flavonoides totais foi empregado a espectrofotometria de absorção. No experimento foram utilizados 
48 ratos WISTAR machos, o procedimento experimental constitui-se de uma incisão circular na pele 
de 8mm de diâmetro com o “Punch”. Os animais foram distribuídos em quatro grupos contendo três 
ratos e foram tratados por 03, 07, 14 e 21 dias. As lesões foram induzidas na região dorsal e tratados 
com: (planta 0,2%+ vaselina/lanolina), (fibrase®), (vaselina + lanolina) e (solução salina). No 

extrato e etanolico foram identificados os metabolitos secundários: Compostos fenólicos (257,2 ± 
0,05 mg/mL), taninos, flavonoides, (53,9 ± 0,06 mg/mL), cumarinas livres, antraquinonas livres, 
esteroides, triterpenos livre, alcaloides. No extrato aquoso observou a presença de compostos 
fenólicos, taninos cumarinas livres, alcaloides, saponinas, e açucares redutores. A atividade 
antioxidante foi evidenciada e pode estar ligados pela presença de flavonoides e outros compostos. 
Os animais dos grupos avaliados no período de três dias não apresentaram alterações visíveis no 
processo de cicatrização. Contudo, ainda não é possível estabelecer resultado significativo quanto 
ao processo de cicatrização uma vez que, os testes ainda estão em andamento. 
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Análise fitoquimica e quantificação de flavonóides totais das folhas de Cissus 

gongylodes (Vitaceae), da região de Pimenta Bueno, Rondônia 
Elen Cristina de Almeida Silva, Katiúcia Oliskovicz, Rosemary Matias Coelho 

 
Resumo 
 
Cissus gongylodes (Burch. ex Baker) Planch. (Vitaceae) é uma liana que se fixa ao substrato através 
de gavinhas com discos adesivos. Na medicina popular as partes aéreas folhas e caules são utilizadas 
na preparação de chás com ação anti-inflamatória. Este trabalho descreve análise fitoquímica e 
quantificação de flavonóides totais das partes aéreas (folhas e caules) de C. gongylodes obtida da 
região de Pimenta Bueno, Rondônia. Foram realizados testes fitoquímicos para a identificação dos 
metabólitos secundários: compostos fenólicos, taninos, flavonóides e cumarinas livres, antocianinas, 
antraquinomas livres, esteróidess e triterpenos livres, alcaloídeco, glicosídios cianogênicos, 
cardiotônicos e teste para saponinas, além dos flavonoides totais (método cloreto de alumínio) 
usando como padrão a quercetina e atividade antioxidante qualitativa com DPPH. Os resultados 
encontrados apontaram a presença dos grupos de metabólitos secundários: taninos condensados, 

cumarinas livres e flavonóides. A atividade antioxidante apresentou-se intensa nos extrato aquoso 
e etanol comparados ao padrão quercetina. O teor de compostos fenólicos das partes aéreas de C. 
gongylodes, 257,82 ± 0,2 mg/mL e os flavonoides totais foi de 50,546 ± 0,07 mg/mL. Os resultados 
com a analise fitoquímica comprovando a presença dos compostos fenólicos e flavonóides e a 
atividade antioxidante são parâmetros que justificam o uso desta espécie na medicina popular, 
porém estudos devem ser conduzidos com modelos experimentais para comprovar o desta espécie 
na medicina popular 
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Efeitos dos exercícios de Frenkel e exercícios com carga em pacientes com 

ataxias 
Suzelaine Alves Azevedo, Janice Campos Lima 

 
Resumo 
 
Ataxia traduz-se como descoordenação ou agitação. Sendo usada para expor várias irregularidades 
que podem ocorrer na realização do movimento voluntário, incluindo inicio retardado do movimento, 
dismetria, disdiadocinesias e tremor.A ataxia resulta de lesões no cerebelo e em suas conexões.O 
objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos dos exercícios de Frenkel e da terapia com carga 
na funcionalidade e coordenação motora dos pacientes atáxicos. A pesquisa foi realizada com 
pacientes da clinica de fisioterapia da faculdade Anhanguera de Santa Bárbara, os quais foram 
submetidos a 16 sessões de exercícios de Frenkel e 16 sessões de exercícios com cargas. Após 
quatro meses de intervenção, o tratamento fisioterapêutico com carga apresentou uma melhora 
relevante na independência funcional dos pacientes em sua AVD’s, a realização da marcha, 
propriocepção e força, enquanto os exercícios de Frenkel melhoraram a coordenação e equilíbrio. 

Os protocolos propostos não permitiram uma regressão, sendo apresentados melhora nas duas 
terapias aplicadas. 
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Insulinoterapia tipo Basal-bolus em pacientes não críticos internados na santa 

casa de Campo Grande-MS 
Tânia Mara Ferreira Gonçalves Derossi, Maria Isabel Carneiro Travi, Doroty Mesquita Dourado 

 
Resumo 
 
A Diabetes é uma doença crônico-progressiva, caracterizada por hiperglicemia resultante da 
insuficiência e/ou resistência à insulina. O descontrole glicêmico resulta em complicações 
micro/macrovasculares. As recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes são manter glicemia 
de jejum ou pré-prandial entre 100 e 140 mg/dl e hemoglobina glicada £ 7% ou 1 ponto percentual 
acima. Este estudo objetivou identificar os índices glicêmicos e a estabilização da A1C 
recomendados, após adoção do esquema “Basal-bolus” como insulinoterapia nos pacientes não 
críticos internados na Ala C do quarto andar da Santa Casa de Campo Grande/MS. A amostra foi 
não probabilística, por conveniência, em maiores de 18 anos, insulinorrequerentes, com A1C >8% 
e que assinaram o Termo de Consentimento, sendo excluídos os que não satisfizeram estes 
requisitos. As variáveis analisadas foram: glicemia de jejum e capilar pré-refeição e às 23h e A1c, 

antes e após introdução do esquema, e questionário com características da doença. Os resultados 
apontam que todos são portadores de Diabettes Mellitus tipo II, que 86,54% dos pacientes são do 
sexo feminino e que apenas 3 pacientes necessitaram de correção dos níveis glicêmicos, 
corroborando o que os estudos mostram: que este esquema promove redução sem causar grandes 
variações nos níveis glicêmicos, sendo portanto o mais indicado aos pacientes internados. 
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Métodos anticoncepcionais alternativos a laqueadura mais frequentes no 

planejamento familiar em Campo Grande-MS 
Milene Silva Pesqueira, Ari Miotto Junior, Renata Vidal Cardoso Gardenal 

 
Resumo 
 
Planejamento familiar é definido como um conjunto de ações de regulação da fecundidade, 
garantindo direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem 
ou pelo casal, sendo um direito do cidadão, amparado por lei, e dever do Estado, através do Sistema 
Único de Saúde. O objetivo deste estudo foi analisar a frequência do uso dos métodos 
anticoncepcionais adotados no Programa de Planejamento Familiar na cidade de Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul, alternativos a laqueadura tubária. Os dados foram coletados em prontuários 
registrados no setor de Planejamento Familiar do Centro de Especialidades Médicas de Campo 
Grande. Os resultados obtidos revelaram que de um total de 1346 pacientes que realizaram algum 
método de anticoncepção no programa, no período de janeiro de 2010 a junho de 2011, 53% destes 
realizaram laqueadura tubária, e dos 630 pacientes que optaram por outros métodos, 83% 

realizaram vasectomia e 17% inseriram dispositivo intra-uterino. Quanto ao perfil dos homens que 
aderiram a vasectomia, mais da metade tem entre 25 e 35 anos, 98% estão casados ou em união 
estável, a maioria é pardo, 46% são católicos, 33% cursou o ensino fundamental completo, 97% da 
amostra esta empregada e quanto a renda 75% ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Portanto, este 
estudo visa conhecer melhor a distribuição de métodos contraceptivos do Programa de Planejamento 
Familiar de Campo Grande, assim como o perfil dos homens que estão inseridos neste, e propor 
melhorias na Saúde Pública, na economia do Estado e na eficiência do Programa. 
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Avaliação dos efeitos da ingestão da erva-mate (Ilex paraguariensis) no trato 

gastrointestinal em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina 
Lucas Guerra Souza, Michele Cavanus Scheeren, Rafael Osaki Queiroz Urzedo, Heitor Soares Souza, 

Leda Marcia Araujo Bento 

 
Resumo 
 
O consumo das bebidas da erva-mate, utilizada na preparação de vários tipos de bebidas na América 
do Sul como o “chimarrão” e o “tereré”, pode ser benéfico à saúde, sendo comprovados alguns dos 
seus efeitos terapêuticos, como: antioxidante, anti-inflamatório, controle de obesidade, retenção de 
líquido, hipertensão, digestão lenta e desordens hepáticas. Durante o experimento, foram utilizados 
28 ratos da linhagem Wistar, divididos em quatro grupos: diabético erva mate (DE), controle erva 
mate (CE), diabético hídrico (DH), controle hídrico (CH), com ingestão de água ou extrato da erva 
mate ad libitum. Esse trabalho tem como objetivo verificar os efeitos do extrato da planta Ilex 
paraguariensis no trato gastrointestinal de ratos diabéticos. Ao analisar os níveis glicêmicos dos 
animais através do teste T das variâncias equivalentes, entre a primeira e a oitava semana de 

tratamento, não se verificou diferenças significativas entre os grupos estudados (CH e CE, DE e DH). 
Embora seja sabido que o diabetes melito pode causar lesões na microvasculatura tecidual, não foi 
verificada, através do estudo histomorfológico do estômago e duodeno, nenhuma evidência de 
alterações minimizadas pelo uso de erva-mate nos órgãos estudados. 
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Avaliação e comparação das funções pulmonares em pacientes que realizam 

hidroterapia 
Vinicius Kerber, Daniela Ike, Helena Amaral Gonçalves 

 
Resumo 
 
A hidroterapia vem se consolidando nos últimos anos como uma prática terapêutica que contribui 
com a função pulmonar de idosos. Quando o corpo é imerso na altura dos ombros, a pressão 
hidrostática induz o sistema respiratório a trabalhar sobre constante sobrecarga, levando a um 
maior trabalho da musculatura respiratória. O objetivo do estudo foi avaliar a força muscular 
respiratória através das medidas da pressão inspiratória máxima (PImáx) e da pressão expiratória 
máxima (PEmáx) de idosos antes e após a realização de uma sessão de hidroterapia. Participaram 
do estudo 06 indivíduos do sexo masculino que realizaram as medidas de PImáx e PEmáx, com um 
manovacuômetro analógico (±300 cmH2O) antes e após uma sessão de hidroterapia, com duração 
de 01 hora (10 minutos de adaptação e aquecimento, 40 minutos de exercícios respiratórios e 
alongamentos, e 10 minutos de relaxamento). Para análise estatística foi utilizado o teste Shapiro 

Wilk, seguido do teste t pareado para comparação da força muscular respiratória (p 
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Rastreamento de ametropias e discromatopsias em estudantes do ensino 

fundamental de uma escola da rede pública municipal de Campo Grande-MS. 
Alexandre de Abreu Lima, Matheus Ribeiro Comparin, Érico Marques Kohl, Tiago de Oliveira Dutra, 

Tânia Gisela Biberg-Salum 

 
Resumo 
 
Considerando o impacto que problemas visuais causam em relação ao desempenho das atividades 
escolares, na vida pessoal e no desenvolvimento da criança, associado à elevada prevalência da 
baixa acuidade visual, o presente trabalho objetivou identificar os escolares portadores de erros de 
refração e discromatopsia, por meio de uma pesquisa quantitativa, observacional, transversal e 
descritiva. Foram avaliados 398 alunos de uma escola da rede pública municipal de educação de 
Campo Grande- MS, utilizando-se o exame de triagem oftalmológico pela escala de Snellen. Aqueles 
que apresentaram acuidade visual < 0,7 foram encaminhados para consulta com especialista, assim 
como aqueles que apresentaram erros na visão de cores, pesquisada pela leitura do teste de 
Ishihara. Na amostra de 398 escolares, 51,5% (n= 205) eram do sexo masculino e 48,5% (n= 193) 

eram do sexo feminino. A idade variou entre 7 e 19 anos. Na triagem, a prevalência de baixa 
acuidade visual foi de 12,06% e a de discromatopsias foi de 2,7% A causa mais encontrada para 
baixa da acuidade visual foi a miopia associada ao astigmatismo e a menos encontrada foi a 
hipermetropia. Este estudo demonstra a necessidade de implementação/ otimização de políticas 
públicas para a detecção precoce de baixa acuidade visual e discromatopsia em escolares. 
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Avaliação da satistação dos usuário de fisioterapia no setor público e privado 
Francine Naiara Bóis, Daniela Pavani, Sílvia Fiorillo Cabrera Soares, Dulcegleika Villas Boas Sartori 

 
Resumo 
 
A satisfação do usuário tem sido de grande importância na busca pela qualidade nos serviços de 

saúde, é um requisito primordial para a evolução e motivação nos tratamentos em saúde. Avaliar a 
satisfação do usuário é o principal caminho para melhoria nos serviços prestados. A Fisioterapia é 
uma profissão de nível superior que visa à prevenção, promoção e reabilitação da saúde de seus 
usuários, atua em diversas áreas da saúde e está disponível tanto no setor público, no SUS (Sistema 
Único de Saúde) como no privado. Baseado nestas informações este estudo visa avaliar a satisfação 
do atendimento fisioterapêutico no setor público e privado, por meio de um questionário validado 
que investigará a interação do paciente com o terapeuta, eficácia do tratamento, conforto, satisfação 
e insatisfação, localização e custo, cortesia, privacidade, horário de espera e eficiência do 
tratamento, a ser realizado no setor público, Hospital Estadual de Bauru-SP e no privado, Uniclin 
em Bariri-SP. Acredita-se que este projeto desenvolva nos pacientes e profissionais a iniciativa de 
buscar a satisfação do paciente como aliado e motivação ao tratamento fisioterapêutico. 
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A influência do método pilates no nível de realização nas atividades de vida 

diária de adultos de meia idade (45-64 anos) 
Michele Novaski Martins, Leandro Melo Beneli 

 
Resumo 
 
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa direta descritivo-exploratória, que possui 
como objetivo identificar a influência do Método Pilates (MP) no nível de realização nas atividades 
de vida diária de adultos de meia idade, após um treinamento de 12 semanas. Para tanto, serão 
avaliadas capacidades físicas, quais sejam, equilíbrio, flexibilidade e coordenação, com base no 
teste, A American Alliance for Health, Physical. Education, Recrea-tion and Dance (AAHPERD) para 
adultos e idosos; além disso, será medido o nível de atividade física regular semanal com base no 
teste do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Este estudo justifica-se pela 
necessidade de pesquisas diretas com foco neste público específico, e a busca por evidenciar a 
importância do exercício do MP. O levantamento bibliográfico e os resultado obtidos permitiram 
analisar a influência na eficiência da realização nas atividades de vida diária através de níveis mais 

elevados de flexibilidade, agilidade e coordenação de adultos de meia idade. Participaram da 
validação dos testes, cinco idosas fisicamente independentes, todas do sexo feminino, com idade 
média de 57,4 anos. A partir dos resultados encontrados, foram obtidas as médias e desvios 
padrões, e posteriormente realizado teste 't' de Student para dados pareados, com p < 0,05. 
Durante o desenvolvimento deste projeto, houve um avanço progressivo das capacidades físicas 
testadas. Após os testes finais, observou-se uma melhora de duas capacidades avaliadas, a 
Flexibilidade e a Agilidade. Conclui-se que o MP contribui significativamente para a evolução das 
capacidades físicas avaliadas, refletindo em um melhor desempenho nas Atividades de Vida Diária 
(AVD). 
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Mat pilates para gestantes no último trimestre gestacional: estudo bibliográfico 

sobre esta possibilidade 
Aldrey Rose de Araujo Fantinati, Leandro Melo Beneli 

 
Resumo 
 
Durante a gestação é comum surgirem duvidas a respeito da saúde da mãe e do bebê, 
principalmente sobre as adaptações que ocorrem durante este período de diversas mudanças. O 
objetivo desta pesquisa é analisar as possibilidades do desenvolvimento do mat pilates para as 
gestantes que estão no último trimestre gestacional através da análise bibliográfica sobre o tema. 
Desta forma, a pesquisa procura mostrar as possibilidades da pratica do mat pilates em gestantes 
que estão no terceiro trimestre gestacional. Serão realizados estudos direcionados sobre o conteúdo 
citado acima como objetivo geral será realizado um estudo sobre os aspectos físicos e psicológicos 
do método Pilates para as gestantes, apresentando uma discussão que permita refletir sobre essa 
prática para o público antes mencionado. Contudo através desta pesquisa pode-se adquirir um pouco 
mais de experiência nesta área em questão sobre atividades para gestantes, e concluir que a prática 

do método pilates para gestantes no último trimestre pode trazer benefícios para a mãe e para o 
bebe, mas deve ser realizados com acompanhamento profissional. 
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Avaliação da concentração do princípio ativo na divisão de comprimidos 
Fernanda Silva Siqueira, Jéssica Alves Borges, Joel Rocha da Silva, Daiana da Silva Vargem 

 
Resumo 
 
A prática da fragmentação de comprimidos vem sendo utilizada há muito tempo, sendo justificada 

por diferentes fatores, como ajuste da dose devido à indisponibilidade apropriada à prática clínica, 
para gerar economia ou para facilitar a deglutição. O estudo teve o escopo de avaliar os teores do 
princípio ativo captopril em comprimidos, genéricos e similares de 25 mg e nos fragmentos obtidos, 
após a divisão utilizando faca caseira, assim como os níveis de dissulfeto de captopril, após a 
oxidação do fármaco. Para a avaliação do teor utilizou-se a técnica de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência, sendo esta uma pesquisa experimental preconizada pela Farmacopéia Brasileira. Os 
resultados obtidos dos comprimidos íntegros estão de acordo com as especificações farmacopéicas, 
a qual determina que o teor de captopril deverá conter no mínimo 90% e no máximo 110% da 
quantidade declarada, e os níveis de dissulfeto de captopril menor que 3%. Em relação aos 
comprimidos fracionados por faca caseira, estes se apresentaram dentro do especificado, não 
mostrando variação significativa. 
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Avaliação da síndrome dor miofascial através do aumento da flexibilidade 

utilizando os exercícios do método durante doze semanas 
Camila Fazio Carvalho, Leandro Melo Beneli 

 
Resumo 
 
O objetivo desse estudo é avaliar a síndrome da dor miofascial (SDM), através do aumento da 
flexibilidade, em pessoas praticantes de exercícios do Método Pilates. Foram selecionadas dez 
mulheres, com média de 38,5 anos, desvio padrão de +/- 2,22, que apresentavam queixa de dores 
musculares principalmente na região das costas, caracterizadas pela síndrome da dor miofascial. 
Essas mulheres responderam uma versão curta do Inventário de Dor de Wisconin para avaliar a 
percepção da dor musculoesquelética e foram submetidas a avaliação da flexibilidade, através do 
teste de sentar e alcançar sem o banco de Wells. Após doze semanas de exercícios do Método Pilates 
com aparelhos, foram novamente avaliados com o mesmo teste e questionário. Os resultados foram 
produzidos a partir da estatística descritiva através de medidas de centralidade e dispersão em 
valores de média e desvio padrão (DP), porcentagem de evolução (EV) da flexibilidade e redução 

da dor (RD) para dor miofascial. Para a flexibilidade também classificamos as média com relação à 
tabela de referências para testes limiares de Flexibilidade. Em relação à estatística inferencial foi 
utilizado o teste t de Student para dados pareados, com p < 0,05. Os resultados obtidos foram 
apresentados através de tabela que demonstra RD de 83,81% e EV de 56,05% na média dos 
participantes, com p= 0,00, e uma nova classificação na tabela de referências para testes limiares 
de flexibilidade de baixa para média. Esses resultados indicam que exercícios do Método Pilates 
colaboram para redução da Dor Miofascial e aumento da flexibilidade dos seus praticantes. 
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Hepatotoxicidade após administração de altas doses de Artemisia absinthium L 

em Rattus norvegicus 
Ludmyla Teodoro Patricio, Marcia Oliveira 

 
Resumo 
 
O absinto (Artemisia absinthium L.) é uma planta utilizada para fabricação de bebidas alcoólicas e 
para tratamento fitoterápico. Porém, se usada excessivamente, pode causar convulsões, 
intoxicações e até mesmo o óbito. O objetivo desta pesquisa foi estudar a hepatotoxicidade da 
Artemisia absinthium em altas doses. Foram utilizados 14 ratos Wistar, que receberam no bebedouro 
a infusão de absinto (4g/100 ml de água), durante 18 dias. No final, aqueles foram pesados e, antes 
do sacrifício, feita punção intracardíaca para dosagem de AST (aspartato aminotransferase), ALT 
(alanina aminotransferase) e bilirrubina, e retirado o fígado para confecção de lâminas 
histopatológicas. Na análise bioquímica, não houve diferenças estatísticas significantes nos 
resultados de ALT e bilirrubina, já o da AST foi significante indicando hepatopatia aguda. Na 
histopatologia, os cortes mostraram áreas de tecido desarranjado com processo inflamatório 

acentuado, hepatócitos volumosos, núcleos porosos e disformes. Além de apresentarem o espaço-
porta desorganizado, com vasos dilatados e congestos. 
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A influência da imunoterapia sublingual na qualidade de vida do paciente com 

rinite alérgica 
Raquel Acácia Pereira Gonçalves dos Santos, Marcus Pensuti 

 
Resumo 
 
A RA é avaliada como a doença de maior prevalência dentre as doenças respiratórias crônicas, e 
problema global de saúde pública, acometendo cerca de 20 a 25% da população em geral. Apesar 
de apresentar sintomas de menor gravidade, estão entre as dez razões mais frequentes de 
atendimento em Atenção Primária em Saúde. As consequências de seus sintomas resultam no mal 
estar, causadas pela coriza constante, pelo congestionamento e prurido nasal, ocasionando 
interferência nas atividades diárias e dano em esferas sociais, psicológicas e financeiras como 
consequente prejuízo à qualidade de vida. A imunoterapia sublingual traz segurança e confiabilidade 
no tratamento, além de mudanças na história natural desta patologia. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória e descritiva de cunho quantitativo. Portanto o objetivo deste projeto foi identificar a 
influência da imunoterapia sublingual na qualidade de vida dos pacientes com rinite alérgica. Para 

tal, empregou-se o questionário validado Rhinoconjuctivitis Quality of Life Questionnaire. De 
maneira geral, os pacientes demonstraram extrema melhora, após o uso da ITSL, diante da 
necessidade de ter de esfregar nariz e olhos, dos sintomas da coriza, da necessidade de assoar o 
nariz repetidamente e do sentimento de irritação diante das recidivas da doença. A imunoterapia 
sublingual traz mudanças satisfatórias no quadro da rinite alérgica. 
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Programa de planejamento familiar na cidade de Campo Grande, MS: reflexões 

sobre a autonomia do casal 
Ana Júlia Oliveira, Doroty Mesquita Dourado 

 
Resumo 
 
O Planejamento Familiar surgiu no Brasil com o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
em 1983, com o objetivo de controlar o número de filhos por família. Este programa é marcado pela 
imposição de métodos anticoncepcionais, a distribuição da esterilização definitiva; e não há uma 
análise detalhada sobre o perfil dos casais que procuram o Planejamento Familiar, suas expectativas 
e suas necessidades. O presente estudo visa verificar a relação do perfil socioeconômico e 
reprodutivo do casal, determinar a prevalência entre os sexos, e descrever os principais motivos 
para a não autorização da esterilização. Nos resultados identificamos um maior numero de mulheres 
em relação aos homens que procuram o Programa, a maioria não tem o 1º Grau Completo, e tem 
baixa renda, com uma média de 2 filhos. Houve um índice elevado de desistência por falta de 
contemplação da resolução nº 928, onde dispõe a idade e o número de filhos, para a esterilização. 

Com estes o estudo visa propor melhorias na Saúde Pública, a redução da natalidade, do aborto e 
da pobreza. 
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O proceosso de recrutamento e seleção de pessoas com deficiência: um breve 

estudo para possiveis apontamentos 
Wesley Machado Fucciolo, Patrícia Soares Baltazar Bodoni 

 
Resumo 
 
O recrutamento e seleção também compreende a inclusão de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, aponta-se que atualmente não há parâmetros que possam ampliar a qualidade do 
processo. O presente estudo apresenta dados referentes à coleta de dados efetuada com uma 
profissional de recrutamento e seleção e sua visão e perspectivas a respeito das técnicas, maneiras, 
de efetuar com qualidade seu trabalho. A legislação nacional assegura às pessoas com deficiência 
reserva de vagas nas empresas, seguindo a Lei Federal n. 8.213/91 no Art. 93. Apesar das leis 
existentes, há falta de medidas especificas para total eliminação das dificuldades ou incapacidades 
e desinformação aos profissionais de recursos humanos, são desafios enfrentados para a integração 
no mercado de trabalho. Um bom processo de recrutamento, que vise garantir a contribuição 
eficiente da pessoa com deficiência para com o mercado de trabalho. Avaliar as dificuldades 

enfrentadas pelos selecionadores para exercerem sua função, a investigação de profissionais sugere 
que muito ainda deve ser feito, o preparo, o acompanhamento e a formação acadêmica deverão ser 
explorados para o ideal manejo de recrutamento, seleção e manutenção de PCDs em seus trabalhos. 
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O efeito do fator de crescimento insulinico (IGF-1) na reparação de lesões 

cutâneas 
Paulo Ribeiro da Silva, Raquel Dias Souza, Luciano Júlio Chingui 

 
Resumo 
 
As úlceras de pressão são um problema antigo que ainda persiste nos hospitais e entre pacientes 
acamados em leitos domésticos. Há uma grande necessidade de desenvolver novas estratégias 
terapêuticas para esse grande desafio. A estimulação com laser foi utilizada de forma pontual em 
cada sessão, Foram realizadas 6 sessões, foi utilizado o laser de 660nm, com potência de 100mW 
e densidade de energia de 60J/cm². Foram utilizados 18 ratos Wistar machos com idade entre 3 e 
4 meses, distribuídos em 4 grupos experimentais de n=6: grupo controle (C), grupo tratado com 
IGF-1 (IGF), grupo tratado com Laser (L) e grupo tratado com IGF+Laser (IGF+L). A área da ferida 
foi mensurada por meio de paquímetro. Para análise estatística foi utilizado o teste de normalidade 
(Kolmogorov-Smirnov) seguido do teste de Tukey com nível de significância de 5% (p < 0,05). Os 
resultados revelam que tanto o tratamento com IGF-1 como com Laser promovem boa reparação 

tecidual, contudo, a junção dos 2 recursos promove a reparação de forma mais efetiva. 
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Avaliação da bioatividade do polímero de mamona dopado com sílica 
Mayara Caramel Braga, Renato Silva Nacer 

 
Resumo 
 
O polímero de mamona tem se mostrado altamente biocompatível, pois possui uma fórmula 

molecular que garante a sua compatibilidade com tecidos vivos, sendo um material eficaz no 
processo de reparo ósseo guiado. Uma das principais características apresentadas pelo polímero de 
mamona é a sua arquitetura interna porosa. A existência de porosidade nos implantes, seu diâmetro, 
conformação e a presença de intercomunicação, são características importantes que regulam a 
migração vascular e celular para o interior destes implantes, permitindo a neoformação óssea. A 
biocompatibilidade de um material para implante é ótima se o material proporciona a formação de 
tecidos normais na sua superfície e, adicionalmente, se ele estabelece uma interface contínua capaz 
de suportar as cargas que normalmente ocorrem no local da implantação. Apesar de o enxerto ósseo 
autógeno ser considerado o melhor estimulador da regeneração óssea, possui entre outros 
inconvenientes a limitação em volume e a necessidade de um segundo procedimento cirúrgico para 
colheita. Vários biomateriais são constantemente testados e desenvolvidos com o intuito de se 
produzirem substitutos a este tipo de enxerto. 

 
Palavras-chave 
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Percepção de mulheres acerca do impacto da gestação e puerpério 
Rebeca Carlino Magela Ribeiro, Mariana Delfino Rodrigues 

 
Resumo 
 
Durante o período gravídico puerperal a mulher e sua família passam por adaptações diárias, físicas, 

de relacionamento e hábitos diários. Diante dessa temática a presente pesquisa busca compreender 
as alterações na rotina e nas relações interpessoais da mãe após a chegada do bebê, abordando as 
mudanças físicas, emocionais e psicossociais. Visa também analisar a aceitação e adaptação familiar 
nessa nova fase da vida. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com mulheres em até seis meses 
de pós-parto, desenvolvido por método de coleta de dado, utilizando roteiro semiestruturado que 
possibilitou abranger as seguintes vertentes: estado de saúde, aspectos do processo gestacional, 
consulta de pré-natal, uso de métodos contraceptivos, orientações recebidas da equipe de 
enfermagem para o cuidado com recém-nascido, alimentação, prática de atividades físicas, 
avaliação do atendimento recebido da equipe de saúde, atividade sexual, período de sono, 
participação do parceiro no cuidado do bebê e as alterações no corpo, decorrentes da gestação e do 
período puerperal. Entre as entrevistadas pode-se perceber um predomino da operação cesariana, 
os padrões de sono e da atividade física da mãe diminuem após o nascimento do bebê, a participação 

da família se torna mais visível e a realização do pré-natal foi efetiva. 
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O coeficiente de mortalidade perinatal e sua importância na atenção básica 
Tiago Luiz Nery da Silva, Marcus Antonio da Silva Leme 

 
Resumo 
 
Foi analisada a mortalidade perinatal em Bragança Paulista – SP num período compreendido entre 

os anos de dois mil e dois mil e onze. Partiu o estudo da totalidade das declarações de nascidos 
mortos e de dos atestados de óbitos de menores de sete dias, para a qual a metodologia foi a análise 
dos valores quantitativos encontrados nas respectivas declarações de nascidos vivos e de óbito. O 
coeficiente perinatal encontrado no período foi de treze vírgula cinquenta e nove por mil nascidos 
vivos. Esse valor apresenta-se ao nosso ver elevado quando comparado ao de áreas desenvolvidas. 
Observa-se que esse indicador poderia ser menor com a simples redução dos coeficientes específicos 
por algumas causas evitáveis a nível de pré-natal, do parto ou da atenção ao recém-nascido. O 
trabalho da equipe multiprofissional voltado para o profissional enfermeiro é fator preponderante 
para a melhoria do indicador e da qualidade de vida da população. 
 
Palavras-chave 
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Fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva: cuidados em 

ventilação mecânica para pacientes com TCE 
Elisangela Queriqueri, Daniela Cristina Araujo, Carlos Eduardo Rocha, Karina Reis Kappaz Capatti 

 
Resumo 
 
O Traumatismo Cranioencefálico (TCE) é uma agressão, um trauma, causado por mecanismos direto 
ou indireto, da caixa craniana e de seu conteúdo, resultando em alterações cerebrais momentâneas 
ou permanentes, de natureza cognitiva ou de funcionamento físico. Pacientes com TCE exigem 
cuidados específicos na Ventilação Mecânica (VM) no ambiente de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), pois esta lesão é a principal causadora de sequelas e de mortes nos pacientes 
politraumatizados, além de causar grande impacto socioeconômico para a saúde pública. Este 
trabalho realiza uma pesquisa de revisão bibliográfica nos artigos publicados no período de 2005 a 
2012, utilizando como palavras chaves: Fisioterapia Cardiorrespiratória, Ventilação Mecânica, UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva), TCE (Traumatismo Cranioencefálico), buscando os mais atuais e 
aplicáveis padrões de atendimento que possibilitem a recuperação e a melhora do paciente com TCE 

em UTI, a fim de favorecer a sua recuperação, diminuindo sequelas, auxiliando na sobrevida e 
diminuindo os custos hospitalares. 
 
Palavras-chave 
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A enfermagem e a educação sanitária no Rio de Janeiro e São Paulo (1920-

1950): uma análise comparativa 
Renan Felipe Fulaneto, Marcus Antonio da Silva Leme 

 
Resumo 
 
O objetivo deste estudo é analisar comparativamente a participação das enfermeiras de saúde 
pública nas práticas de educação sanitária, no Rio de Janeiro e em São Paulo, entre as décadas de 
1920 e 1950. Para tanto, esta sendo realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica em sites das 
bibliotecas universitárias e de institutos de pesquisa e por meio de buscas nas bases de dados do 
Scientific Eletronic Library On Line (SciELO), International Database for Medical Literature 
(MEDLINE) e Latin American and Caribean Health Science (LILACS) e Banco de Teses da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A pesquisa será realizada 
no período de fevereiro a dezembro de 2012. Espera-se com as informações produzidas oferecer 
elementos teóricos que poderão disparar novos pensares e novos fazeres no campo da Educação 
em Saúde, nos contextos de prática da Enfermagem em Saúde Coletiva. Paralelamente, o estudo 

terá repercussões na área de História da Enfermagem, ao levantar dados importantes sobre a prática 
das enfermeiras em um determinado contexto histórico e político-econômico brasileiro 
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Uso excessivo de álcool na adolescência 
Natalia Ribeiro, Viviane das Chagas Paixão, Patricia Cardoso Alves, Mônica Candido de Oliveira 

 
Resumo 
 
O alcoolismo é uma doença crônica com poder de alteração significativa na estrutura social, 

econômica e emocional em seus portadores. De acordo com a OMS, o alcoolismo foi definido 
internacionalmente como doença em 1967. O álcool mesmo em uso ocasional ao longo prazo traz 
danos ao organismo em diversos órgãos, entretanto o que se torna inquietante são os efeitos agudos 
do uso indiscriminado que ocorrem principalmente no Sistema Nervoso Central, atingindo funções 
psicomotoras e de coordenação promovendo mudanças comportamentais. Os efeitos da utilização 
do álcool ao longo prazo e em doses altas podem manifestar desde incoordenação motora, 
sonolência, efeito sedativo, levemente euforizante, labilidade do humor, até coma e morte. Este 
estudo visa levantar o consumo de álcool por 100 jovens, mulheres e homens, entre 14 e 20 anos 
de idade, estudantes do ensino médio. Foi questionados a freqüência e a quantidade consumida por 
estes grupos Para tanto foi utilizado um questionário, com o intuito de contribuir como referência 
para futuras ações preventivas. Os resultados obtidos levaram à reflexão acerca dos riscos 
potenciais do uso excessivo de álcool pela população jovem. O papel preventivo se faz necessário 

visto que os prejuízos para a saúde são grandes e irreversíveis, tanto para o próprio indivíduo como 
para a sociedade em geral, pois os custos para os tratamentos não são baixos, e necessário uma 
equipe multiprofissional para cuidar das vários fatores, gerando assim um custo alto para família e 
para os cofres públicos. 
 
Palavras-chave 
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Perfil dos acidentes de trânsito na cidade de Campo Grande – MS. 
Diego Lima Antolini, Carlos Sergio da Silva, Angélica Cristiane Soares Proença, Mariana Delfino 
Rodrigues, Fernanda Rodrigues 

 
Resumo 
 

Os acidentes de trânsito tem transformado a vida de várias famílias, e tem feito o governo repensar 
em suas políticas de saúde. Nesse sentido a presente pesquisa teve como objetivo descrever o perfil 
dos acidentes de trânsito com vítimas na cidade de Campo Grande – Mato Grosso do Sul (MS), no 
ano de 2011. A metodologia utilizada foi descritiva exploratória através de um estudo retrospectivo. 
Os dados foram coletados junto ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) e Companhia Independente de Policiamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul 
(CIPTRAN), por meio de relatórios de ocorrências. Neste estudo, pôde-se constatar o alto índice de 
acidentes de trânsito na capital de Mato Grosso do Sul, totalizando 9.219 ocorrências com vítimas, 
entre atendimentos do SAMU e os Bombeiros. Sendo que as regiões onde mais ocorreram estes 
acidentes foi no Anhanduizinho e Centro com 4.556 atendimentos prestados, o tipo de acidente mais 
comum foi a colisão, contabilizando 5.927 atendimentos. A faixa etária mais de maio envolvimento 
foi entre 21 e 30 anos com 3.681 vítimas; e o gênero masculino superou o feminino com 6.603 

homens vitimados. Conclui-se que o perfil dos acidentes de trânsito fomenta a oportunidade de 
discutir a importância dos investimentos públicos na educação no trânsito e os locais onde devem 
ser empregados, a fim de prevenir e minimizar os acidentes e agravos. 
 
Palavras-chave 
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Cuidados paliativos em pacientes com doença oncológica progressiva na 

perspectiva o profissional de enfermagem 
Guilherme Rodrigues da Silva Garcia, Joseane Recalde Demenciano, Glislayne Marques Martins, 

Mariana Delfino Rodrigues, Fernanda Rodrigues 

 
Resumo 
 
Este trabalho surge no intuito de contribuir para a divulgação de uma prática ainda nova e bastante 
desconhecida pelos profissionais da saúde, que são os cuidados paliativos. A presente pesquisa tem 
como objetivo identificar o grau de conhecimento dos profissionais da equipe de enfermagem acerca 
da assistência paliativa no âmbito técnico científico, bem como reconhecer em suas práticas 
habituais ações pautadas na filosofia desses cuidados. Trata-se de uma pesquisa de campo de 
caráter quantitativa executada através da aplicação de entrevistas realizadas com os profissionais 
de enfermagem que atuam no setor de oncologia da Santa Casa de Misericórdia no Município de 
Campo Grande, MS, utilizando questionário estruturado contendo perguntas sobre a idade, sexo, 
tempo de formação profissional, conhecimento acerca do tema, reconhecimento sobre sua prática, 

relevância do tema para a assistência de enfermagem. Foram realizadas 28 entrevistas com 
profissionais de enfermagem onde o objetivo foi aferir o conhecimento dos entrevistados em relação 
ao conceito e aplicação de cuidados paliativos, sendo que os entrevistados afirmaram conhecer o 
conceito, porém na hora de defini-lo e reconhecer sua aplicação na rotina diária encontravam certa 
dúvida. Entretanto, os profissionais de enfermagem são cientes que o cliente com doença oncológica 
degenerativa, cuja cura de sua patologia não é mais possível, passa a necessitar de cuidados que 
visem, além do controle da dor e dos sintomas diversos, auxilio de natureza psicológica, social e 
espiritual. 
 
Palavras-chave 
 
Cuidados Paliativos; Paciente oncológico; enfermagem. 
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Avaliação citopatológica do epitélio da cavidade oral nos mascadores de fumo 

crônico 
Priscilla Kemberly de Oliveira Merlo, Jeiel Santana de Lima, Mariana Silvestrim Kanamura, Juliana 

Prado Bordini e Silva, Eduarda Beatriz Scherer, Mônica Meinert, Gilberto Facco 

 
Resumo 
 
O câncer da cavidade oral é considerado o sexto tipo de tumor mais comum entre as pessoas e o 
tabaco como um dos mais potentes agentes cancerígenos, assim estudos que auxiliem no 
aprimoramento do conhecimento sobre a incidência desta patologia em jovens se faz de extrema 
importância. A maioria dos estudos sobre os efeitos do tabaco tem se concentrado no tabaco fumado 
ou aspirado e são poucos os estudos sobre o efeito do fumo de mascar como um agente cancerígeno. 
O uso do fumo de mascar vem se tornando, mais popular entre jovens e adultos de diferentes países 
principalmente pelas campanhas contra o tabagismo. O uso do tabaco de mascar é bastante comum 
entre os acadêmicos dos cursos de graduação em Agronomia e Medicina Veterinária. Os estudantes 
provavelmente fazem esse uso pelo desconhecimento das conseqüências e malefícios desta prática. 

Foram coletadas e analisadas microscopicamente, 95 lâminas histológicas, coradas por meio da 
técnica panótica, do epitélio da cavidade bucal de estudantes consumidores e não consumidores de 
tabaco de mascar. As análises não identificaram alterações sugestivas de lesões cancerizáveis ou 
comprometimento celular proveniente da prática do hábito nocivo. O resultado pode apontar que o 
tempo de exposição ao fator de risco está diretamente relacionado com desenvolvimento de 
alterações de importância clínica e epidemiológica do câncer bucal. 
 
Palavras-chave 
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Repercussão da perda de peso sobre a capacidade funcional: força muscular 

respiratória e qualidade de vida de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 
Josiane Gonçalves de Jesus Rossatte, Daniela Ike 

 
Resumo 
 
A obesidade é considerada uma doença crônica, de etiologia multifatorial, cujo excesso de 
adiposidade pode promover uma hipoventilação crônica e capacidade aeróbica reduzida, 
provavelmente devido ao sedentarismo bem como uma caixa torácica pesada e aumento da massa 
abdominal. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade funcional, força muscular respiratória e 
qualidade de vida de indivíduos que serão submetidos à cirurgia bariátrica. Foram avaliados 6 
mulheres e 1 homem no pré-operatório de cirurgia bariátrica, que realizaram testes de capacidade 
funcional (teste de caminhada de seis minutos e shuttle walking teste); avaliação da força muscular 
respiratória através das medidas da pressão inspiratória máxima (PImáx) e pressão expiratória 
máxima (PEmáx); e questionário de qualidade de vida Medical Outcomes Study 36 – Item Short 
Form Health Survey (SF- 36). A análise estatística foi realizada pelos testes Shapiro-Wilk e teste de 

correlação de Pearson, considerando-se nível de significância de 5% (p 
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Análises de ph e condutividade elétrica da saliva de consumidores e não 

consumidores de fumo de mascar entre os estudantes de ciências agrárias 
Maynara Azevedo Silva Mafra, Priscilla Kemberly de Oliveira Merlo, Juliana Prado Bordini e Silva, 

Eduarda Beatriz Scherer, Mônica Meinert, Gilberto Gonçalves Facco, Marcelo Nolasco Rondon 

 
Resumo 
 
O desenvolvimento de tumores na cavidade oral pode ser ocasionado por vários fatores de risco, 
entre eles o uso do tabaco, que pode ser considerado como um dos mais potentes agentes 
cancerígenos bucais. Entre as diferentes formas de consumo do tabaco pode-se citar o fumo de 
mascar. Os acadêmicos dos cursos de graduação em Agronomia e Medicina Veterinária são os 
principais usuários desse hábito. Muitos deles fazem esse uso pelo desconhecimento das 
consequências e malefícios do fumo de mascar. Sendo assim, os objetivos dessa pesquisa foram 
avaliar os efeitos do uso do fumo de mascar no pH e na condutividade elétrica da saliva dos 
mascadores de fumo comparativamente aos não mascadores. A saliva foi coletada pelo método 
estimulado, para isso foi utilizado cânulas de látex e frascos de coleta esterilizados. As amostras de 

saliva coletadas foram analisadas quanto ao pH e a condutividade elétrica salivar. Foi utilizado o 
programa Microsoft Office Excel 2007 para o estudo estatístico. Foram coletadas 66 amostras de 
saliva, sendo que 33 amostras eram de mascadores de fumo de mascar e 33 de não mascadores. 
As análises de pH e de condutividade elétrica não apresentaram diferença significativa (p 
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Comparação entre aparelhos de pico de fluxo expiratório e seus valores de 

referência na população brasileira 
Claudia Eliane Cordeiro Bueno, Daniela Ike, Helena Amaral Gonçalves 

 
Resumo 
 
A medida do pico de fluxo expiratório (PFE) é um método simples e acessível que avalia a força e a 
velocidade de saída do ar de dentro dos pulmões. A facilidade na medida do PFE e a disponibilidade 
de equipamentos portáteis têm levado seu uso freqüente, porém há poucos estudos avaliando sua 
precisão e reprodutibilidade, bem como os valores previstos de acordo com a população estudada. 
O objetivo desse estudo será comparar os valores obtidos em três diferentes equipamentos de PFE 
e verificar se os valores de referência que acompanham esses aparelhos são adequados para a 
população brasileira. Serão avaliados 400 indivíduos saudáveis, sedentários, na faixa etária de 20 a 
80 anos, de ambos os sexos, submetidos a uma avaliação inicial e aplicação de questionário 
internacional de atividade física (IPAq-versão curta). As medidas de PFE serão realizadas em três 
equipamentos diferentes (Mini-Wright®; Assess® e Air Zone®), de forma aleatória, sendo 

registrado o maior valor obtido, desde que a diferença entre os dois maiores valores não seja 
superior a 40 L/min. A análise estatística foi realizada pelos testes Shapiro-Wilk e ANOVA com nível 
de significância de 5% (p 
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Verificação da eficácia da radiofrequência em mulheres com fibro edema gelóide 

na região de glúteo 
Isabela Roque Dadamos, Thamires Valério Domeni, Dulcegleika Villas Boas Sartori 

 
Resumo 
 
O Fibro edema gelóide (FEG) que popularmente conhecido como “celulite” é uma alteração 
topográfica da pele causada por diversos fatores, dando o aspecto de casca de laranja. Ela acomete 
milhares de mulheres no mundo e possui três graus, o brando, moderado e grave que também pode 
ser chamado de grau um, dois ou três. Foram avaliadas dez pacientes do sexo feminino com fibro 
edema gelóide de segundo e terceiro grau na região de glúteo. Foram submetidas a dez sessões 
com o aparelho de radiofrequência Spectra, com no mínimo 24 horas de intervalo. A avaliação foi 
realizada por meio da anamnese, cirtometria da região de flancos, quadril e culotes, e também 
aplicou-se o teste de casca de laranja que serve para graduar o FEG, e fotografias da região de 
glúteo nos planos lateral direito, esquerdo e posterior para averiguar a eficácia do tratamento. 
Espera-se a diminuição ou desaparecimento do Fibro Edema Gelóide. 
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Aumento da incidência de câncer colorretal em mulheres 
David Rodrigues Sanitá, Marcus Antonio da Silva Leme, Flavio Hernandez 

 
Resumo 
 
Trata-se de uma revisão da literatura, que visa buscar e sintetizar as evidências disponíveis na 

literatura científica relacionada aos fatores de risco em mulheres para o câncer colorretal; 
categorizar os aspectos relacionados aos fatores de riscos levantados e/ selecionar as 
recomendações em educação em saúde especifica para promoção e prevenção para o câncer 
colorretal. Este estudo visa mostrar que desde a revolução feminista na metade do século XX, as 
mulheres começaram a apresentar um aumento de câncer colorretal, chegando hoje, segundo 
estudos realizados pelo INCA, a segunda incidência em mulheres, com exceção do câncer de pele 
não melanoma, nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde antes a incidência destes tipos de cânceres 
era maior em homens. Foi escolhido realizar o presente estudo, em decorrência do aumento na taxa 
de incidência de tal patologia em mulheres, e espera-se que com esta pesquisa, seja possível ajudar 
os profissionais de Enfermagem a ter uma ampla visão em como realizar a assistência de 
Enfermagem para este tipo de cliente, visto que, trata-se de uma patologia hoje de caráter 
epidemiológico mundial. 
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Diagnósticos de enfermagem em mulheres no climatério 
Livia Ferreira de Oliveira Martins, Fabiana da Silva França Maciel, Luiz Cesar Rodrigues Vieira 

 
Resumo 
 
Considera-se fundamental o papel do enfermeiro na atenção a saúde da mulher climatérica o qual 

tem como eixo norteador as ações educativas e o acolhimento à mulher. O objetivo foi identificar e 
os diagnósticos de enfermagem conforme a taxonomia NANDA em mulheres climatéricas de uma 
comunidade assistida pela Estratégia de Saúde da Família. Trata-se de uma pesquisa descritiva de 
abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por mulheres climatéricas moradoras 
da área de abrangência de Equipes de Saúde da Família. Utilizou-se um formulário previamente 
elaborado norteado pelas etapas do processo de enfermagem. A coleta ocorreu por entrevista 
dirigida e consulta a prontuários. Os diagnósticos identificados e as variáveis investigadas foram 
agrupados através de seus respectivos domínios, quantificados em planilhas no Programa Excel, 
apresentadas e analisadas por procedimentos de estatística descritiva simples. Os diagnósticos mais 
frequentes foram: Disposição para controle aumentado do regime terapêutico (65,52%), Nutrição 
desequilibrada: mais do que as necessidades corporais (37,93%), Estilo de vida sedentário 
(62,07%), Insônia (37,93%), Conhecimento deficiente (89,65%), Padrão de sexualidade ineficaz 

(48,27%), Ansiedade (79,31%), Tristeza crônica (55,17%), Dor crônica (41,38%) e Conforto 
prejudicado (89,64%). Os diagnósticos de enfermagem apresentam como causas problemas que 
vão além das mudanças biológicas climatério e suas implicações valorizam a necessidade de 
perceber a mulher na perspectiva da integralidade. Confirma-se a necessidade de promover o 
conhecimento de mulheres para adquirir hábitos de vida mais saudáveis, esclarecimento de dúvidas 
frente às mudanças físicas no climatério, auxiliar a mulher no enfretamento dos fatores estressantes 
do cotidiano. 
 
Palavras-chave 
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A atuação do enfermeiro frente ao reuso de dialisadores (hemodiálise) 
Charles Noel Costa, Igor David Serafim, Emanuel Nunes 

 
Resumo 
 
A hemodiálise tem como função retirar as substâncias tóxicas do sangue e remover o excesso de 

água. O cliente realiza hemodiálise quando perde a sua função renal, sendo assim, os produtos finais 
do metabolismo proteico (que são regularmente excretados na urina) acabam-se acumulando no 
sangue, desta forma, desenvolve-se a uremia que de maneira adversa ataca todos os órgãos do 
corpo humano. A máquina de diálise possui o dialisador que é um rim artificial que tem como função 
limpar o sangue, retirando as substâncias impróprias. O dialisador possui alto preço no mercado e 
para evitar gastos muitas clínicas de hemodiálise no Brasil acabam os reutilizando. Sendo assim, o 
objetivo desde estudo foi compreender na literatura nacional as atribuições do enfermeiro no 
processo de reprocessamento de dialisadores em clínicas de diálise. O método de pesquisa utilizado 
foi de natureza descritiva, que trata-se de, análise, registros e interpretação dos fatos, com 
abordagem fundamentada em revisões bibliográficas. Os resultados apontam para a necessidade de 
ampliar a realização de pesquisa do papel do enfermeiro frente ao reuso de dialisadores, devido 
escassez de artigos que citam esse tema. A falta de conhecimento do profissional enfermeiro no 

reprocessamento de dialisadores pode vim a causar a morte do paciente renal crônico devido a 
contaminações causadas pelo o mau reprocessamento. Cabe ressaltar que o enfermeiro é o 
responsável direto pela a sala de reuso, e para evitar contaminações ele deve realizar ações 
educativas e supervisão para que jamais a equipe de enfermagem manuseie os dialisadores e seus 
produtos inadequadamente. 
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Ocorrência de doença renal crônica e hiperparatireoidismo secundário renal em 

cães e gatos 
Anik Louisy Oblasser Ferreira de Marques, Marcy Lancia Pereira, Nara Lúcia Ricelli 

 
Resumo 
 
O presente projeto tem objetivo de verificar a ocorrência de hiperparatireoidismo secundário a 
doença renal crônica. Um dos sistemas de maior importância na manutenção da homeostase do 
organismo é o urinário. As doenças renais podem ser divididas em agudas ou crônicas, podendo ter 
como causa base fatores tóxicos ou isquêmicos. Tratando-se de uma desordem metabólica 
resultante do aumento considerável da secreção de paratormônio. As células localizadas na glândula 
paratireóide sintetizam e secretam um hormônio peptídico que controla a concentração de cálcio 
ionizado no sangue. Em consequência da doença, ocorre retenção de fósforo (na forma de fosfato) 
e o desenvolvimento de hiperfosfatemia, levando à diminuição da concentração de cálcio, que se 
liga ao fosfato O hiperparatireoidismo é irreversível, o tratamento visa minimizar a retenção orgânica 
de fósforo e retarda assim a progressão da doença. Determinou-se a concentração sérica de cálcio 

total em cinco animais sendo um felino e quatro caninos com doença renal crônica. Para dosagem, 
utilizou-se kit de sistema colorimétrico para determinação de cálcio total no soro sanguíneo. 
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Avaliação do antropométrica e quantificação de cálcio como estratégia para 

prevenção de osteoporose entre idosos sedentários e não sedentários 
Carminha Aparecida da Silva, Flaviane Souza de Araujo, Lélia Cristina Tenório Leoi 

 
Resumo 
 
O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial, embora ainda não tenha ultrapassado 
em porcentagem os países desenvolvidos, verifica-se um aumento mais acentuado dessa população 
nos países em desenvolvimento. A alimentação é fator importante para a saúde e qualidade de vida 
do indivíduo. Estudos demostram que a ingestão de alimentos ricos em cálcio e ferro usualmente é 
inadequada e em baixa quantidade nessa população. É importante ressaltar que a longo prazo, a 
deficiência alimentar de cálcio pode contribuir significadamente para o desenvolvimento da 
osteoporose ou caso já a tenha, para o agravamento. Atualmente, como forma de prevenção ou 
atenuação da osteoporose, recomenda-se uma dieta equilibrada e rica em cálcio, além da reposição 
hormonal (RH) no caso de mulheres pós-menopáusicas e prática regular de exercícios físicos. O 
aumento da atividade física e uma melhoria dos padrões nutricionais parecem ser os fatores mais 

efetivos no auxílio a um processo de envelhecimento com qualidade, por isso, o presente projeto de 
pesquisa tem por objetivo avaliar a concentração sérica de cálcio entre idosos praticantes de esporte 
e sedentários e correlacionar esses dados com a osteoporose. 
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Conhecimento e Informação dos alunos da Faculdade Anhanguera de Campinas 

- unidade 3 sobre algumas zoonoses do cão 
Marina Vieira, Maria Stella Melloni, Marcy Lancia Pereira 

 
Resumo 
 
Zoonoses são as doenças transmissíveis entre os animais e o homem, a transmissão pode acontecer 
diretamente pelo contato, indiretamente pela ingestão de água ou alimentos contaminados, com 
participação de vetores e pela interação com o ambiente. Os animais de companhia têm 
desempenhado um papel importante na vida do homem, promovem a saúde positiva ou 
negativamente. Mesmo com tantos benefícios ao dia a dia humano, podem ser grandes vilões, como 
vetores ou reservatórios de doenças. Muitas vezes faltam informações ao proprietário quanto à 
prevenção. Este projeto investigou de maneira geral, o grau de conhecimento de uma amostra 
populacional dos alunos da FAC 3 Campinas, sobre algumas zoonoses do cão de grande importância 
em saúde pública como a Raiva, a Escabiose, a Leishmaniose e a Leptospirose. Após o recolhimento 
e análise de dados apresentados em forma de questionários respondidos, houve palestras 

informativas, sobre o tema e a respeito de posse responsável. Foi possível confirmar maior 
conhecimento dos alunos de veterinária, por terem formação específica. As condições sócio-
econômicas da população mostra intima relação com maiores informações sobre saúde pública, 
zoonoses e posse responsável. Este estudo mostrou que entre as zoonoses apresentadas, a Raiva é 
a enfermidade mais popular seguida pelas demais enfermidades. 
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Hemocromatose e doação de sangue bolsas sanguineas obtidas através de 

flebotomias usá-las ou não? 
Fernanda Roberta Gomes França, Priscila Cristina Vaz Bortolozzo, Luana Gatti Pereira 

 
Resumo 
 
A hemocromatose hereditária é uma desordem do metabolismo do ferro, resultando no acumulo do 
mesmo não propriamente no sangue, mas em tecidos e órgãos. Uma vez que o ferro é absorvido, 
não existe um mecanismo fisiológico para sua excreção a partir do corpo que não seja a perda de 
sangue. A Hemacromatose hereditária tem causas genéticas, onde o paciente possui mutação em 
genes específicos, não podendo ser transmitida a não ser por herança genética, e dependendo da 
combinação dos genótipos, o paciente pode ou não apresentar sintomas. O Tratamento é realizado 
através de flebotomia terapêutica, o qual é eficaz para reduzir os estoques de ferro em pacientes 
com hemocromatose hereditária. O sangue coletado durante o tratamento flebotomia hoje é 
descartado, mas se realizado todo o protocolo para doadores seria um hemocomponente seguro 
para transfusão, sendo ainda um recurso inexplorado, o que poderia colaborar com a escassez de 

sangue nos hemocentros e bancos de sangue. Com um diagnóstico preciso, é possível descartar 
uma síndrome mieloproliferativa aumentando as chances e a segurança de usar o sangue retirado 
através de flebotomia, desde que as informações do doador sejam claras e com consentimento do 
médico hematologista, seguido de critérios como: análise prévia da amostra feita em colaboração 
com a equipe médica, proporcionando o acompanhamento do paciente, e assim constatando se a 
doação atende as normas estabelecidas. 
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Interferencia das dinâmicas em grupo sobre a qualidade de vida de indivíduos 

diabéticos tipo II 
Célia Mara Soares França, Kelly Fiedler Choi, Angélica Moises Arthur 

 
Resumo 
 
A diabetes mellitus é considerada um problema de saúde universal. Nesta patologia há diminuição 
de insulina e/ou da sensibilidade tecidual a este hormônio. No Brasil, estima-se que 12 milhões de 
indivíduos são diabéticos, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). A fisioterapia 
no tratamento do paciente diabético visa manter e/ou melhorar a qualidade de vida dos pacientes, 
prevenir complicações agudas e crônicas. O objetivo desta pesquisa foi analisar a relação entre o 
equilíbrio e marcha sobre melhora da qualidade de vida destes pacientes. Foram avaliados todos os 
pacientes portadores de diabetes da Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera de 
Indaiatuba e destes, dez indivíduos foram selecionados por preencherem os seguintes critérios: ter 
idade média entre 45 a 75 anos, compreender comandos simples e ser portador DM2. Foram 
excluídos pacientes etilistas, portadores de alterações cardiovasculares, DM não controlada, 

complicações crônicas, com alterações cognitivas e de linguagem. Os indivíduos participaram de 10 
sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, com duração aproximada de 50 minutos, com 
atividades que consistiram de alongamento global e dinâmicas de grupo, enfatizando movimentos 
dos membros inferiores e superiores. Conforme hipótese da pesquisa, as atividades propostas 
proporcionaram a melhora da qualidade de vida dos pacientes e independência para realização das 
atividades de vida diária e retorno à atividade laborativa. 
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Uso de hidrogel Poly (N-vinyl-2-pyrrolidone) por meio de reações de Fenton 

como tratamento de feridas localizadas em membros de equinos 
Priscila Pauliuki Storer, Mariana Beatriz Arouca, Marcy Lancia Pereira 

 
Resumo 
 
A ocorrência de feridas localizadas nas extremidades distais dos membros de equinos é de grande 
importância na medicina veterinária. A uma maior dificuldade de cicatrização nesta região devido a 
fatores como má circulação, falta de tecido de revestimento, e maior predisposição para 
contaminação e consequente infecção. Existem várias técnicas para a melhora da qualidade do 
tecido cicatrizado, entre elas o uso de biomateriais como Hidrogéis, sendo o uso destes materiais 
uma técnica promissora. Com ajuda do Hidrogel Poly (N-vinyl-2-pyrrolidone) por meio de reações 
de Fenton conseguimos manter a umidade na ferida formando assim um ambiente favorável para 
que a cicatrização ocorra da melhor forma possível.. Este projeto visa realizar um estudo sobre 
reparação tecidual tendo como fonte o Hidrogel Poly (N-vinyl-2-pyrrolidone) que age por meio de 
reação de Fenton para auxiliar na recuperação e cicatrização do tecido lesionado, proporcionando 

uma opção a mais na escolha do tratamento de feridas em equinos. 
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Impacto na sobrecarga de cuidadores de paciente com acidente vascular 

encefálico 
Pablo Miguel Ximenes, Luciana Juliani da Cruz, Fernanda Cavalheiro, Cleber Ricardo Cavalheiro 

 
Resumo 
 
Acidente Vascular Encefálico é definido com uma perturbação focal da função cerebral, de origem 
vascular com duração superior a 24 horas, proporcionando seqüelas neurológicas que interferem na 
capacidade funcional e independência. As seqüelas motoras promoverão necessidades de mudanças 
na rotina familiar e possíveis sobrecargas nos cuidadores. O objetivo deste estudo foi analisar o 
impacto da sobrecarga em cuidadores de pacientes com Acidente Vascular Encefálico. A coleta de 
dados foi realizada após aprovação da Comissão de Ética da Anhanguera Educacional S.A. e após 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo cuidador. Foi aplicado nos 
cuidadores sob a forma de entrevista um questionário de caracterização sócio econômico e a Escala 
de Burden Interview. Os resultados preliminares analisados dos 16 cuidadores evidenciam maior 
sobrecarga nos cuidadores com classificação econômica ABIPEME C (34,56 ± 10,68) quando 

comparado com a B (25,86 ± 8,43). Ao final do período de coleta planejado para esta pesquisa será 
possível compararmos e discutirmos a interferência sócia econômica na sobrecarga dos cuidadores. 
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Abordagem através da terapia manual em indivíduos portadores de cefaléia 
Marcus Francisco Ferreira Bustamante, Suelen Cabral Dias, Nataly Vasconcellos Santos Andrade 

 
Resumo 
 
A Terapia Manual é uma abordagem específica da Fisioterapia que utiliza os recursos com as mãos 

para portadores de cefaléia. Estes estudos são estudos raros na literatura científica. A cefaléia atinge 
diversas pessoas independente da etiologia, sendo cefaléia do tipo tensional (Cefaléia Tipo 
Tensional), cefaléia crônica diária (Cefaléia Crônica Diária), ou distúrbios temporo mandibular 
(Distúrbios Temporo- Mandibulares) psicossomáticas, fisiológicas, hormonais que geralmente são 
tratadas com fármacos. O Objetivo desse estudo é avaliar e analisar as diferentes nocicepções 
periféricas da cefaléia. Este projeto será realizado com 25 pacientes portadores da cefaléia, e 
utilizará como tratamento fisioterapêutico o recurso da Terapia Manual e as manobras de 
cinesioterapia, métodos terapêuticos manuais, mobilização passiva de articulações e grupos 
musculares da coluna cervical superior, da cabeça e pescoço, manobras de tração, alongamentos, 
sem os usos de aparelhos de Eletroterapia para o tratamento da cefaléia, e sem uso de fármacos 
para diminuir ou cessar a cefaléia. 
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Ação do laser de baixa potência e da estimulação elétrica por microcorrentes 

diadinâmicas sobre a reparação de lesões cutâneas 
Raquel Dias Souza, Paulo Ribeiro da Silva, Luciano Júlio Chingui 

 
Resumo 
 
As úlceras de pressão são um problema antigo que ainda persiste nos hospitais e entre pacientes 
acamados em leitos domésticos. Há uma grande necessidade de desenvolver novas estratégias 
terapêuticas para esse grande desafio. A estimulação com laser foi utilizada de forma pontual em 
cada sessão, Foram realizadas 6 sessões, foi utilizado o laser de 660nm, com potência de 100mW 
e densidade de energia de 60J/cm². Foram utilizados 18 ratos Wistar machos com idade entre 3 e 
4 meses, distribuídos em 4 grupos experimentais de n=6: grupo controle (C), grupo tratado com 
Laser (L), grupo tratado com Microcorrentes (MC) e grupo tratado com Microcorrentes+Laser 
(MC+L). A área da ferida foi mensurada por meio de paquímetro. Para análise estatística foi utilizado 
o teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) seguido do teste de Tukey com nível de significância 
de 5% (p < 0,05). Os resultados revelam que tanto o tratamento com Laser, como com 

Microcorrentes promovem boa reparação tecidual, contudo, a junção dos 2 recursos promove a 
reparação de forma mais efetiva. 
 
Palavras-chave 
 
Laser, cicatrização, microcorrentes, úlcera 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Efeito imediato da fisioterapia aquática como tratamento da espasticidade em 

pacientes neurológicos 
Patricia Cardozo Belissimo, Luana Cristina Montoro, Dulcegleika Villas Boas Sartori, Ana Paula do 

Prado Marques Ferreira 

 
Resumo 
 
Com o aumento de patologias como: acidente vascular encefálico, paralisia cerebral, lesões 
medulares, neoplasias, trauma crânio encefálico, entre outras alterações do neurônio motor superior 
surge nesses pacientes diversas alterações, sendo uma delas a espasticidade. Um distúrbio 
freqüente nas lesões congênitas ou adquiridas no Sistema Nervoso Central (SNC) se trata de uma 
desordem motora, caracterizada pelo aumento do tônus muscular, hiperexcitabilidade do reflexo de 
estiramento com exacerbação dos reflexos profundos. Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito 
imediato que a Fisioterapia Aquática apresenta nos pacientes com espasticidade, que frequentam o 
Centro de Reabilitação no Setor de Fisioterapia Aquática da APAE (Associação dos Pais e Amigos dos 
Excepcionais) de Bauru. Metodologia: os indivíduos foram avaliados por meio da escala de Ashworth 

Modificada, da goniometria do quadril, joelho e tornozelo, Teste de Thomaz, teste de Abdução com 
joelhos fletidos e joelhos em extensão, teste Duncan- Ely, teste do ângulo poplíteo pré e pós 
intervenção de fisioterapia aquática. Conclui-se que a Fisioterapia Aquática demonstrou-se eficaz na 
população estudada para a redução da espasticidade nos membros inferiores dos pacientes 
neurológicos. 
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Consulta de enfermagem na estratégia de saúde da família: concepções e 

experiências acadêmicas 
Maureen Bruieri Fagundes Machado, Fabiana Alves Oliveira, Luiz Cesar Rodrigues Vieira 

 
Resumo 
 
O ensino da consulta de enfermagem favorece a implementa-ção da sistematização da assistência 
de enfermagem uma vez que esta teve sua prática ampliada na estratégia de saúde da família. O 
objetivo do estudo foi conhecer a vivência e a percepção dos acadêmicos de enfermagem em relação 
à consulta de enfermagem durante o estágio curricular em Unidades de Saúde da Família. Trata-se 
de uma pesquisa de abordagem qualitativa os quais o sujeitos do estudo foram acadêmicos de 
enfermagem. Optou-se por entrevistas semi-estruturadas a qual as falas foram analisadas pela a 
análise de conteúdo. Foram desveladas 07 categorias de análise: Sistematização da Assistência de 
Enfermagem na saúde da família: significados atribuídos pelo sujeito; A consulta de enfermagem 
na Estra-tégia de Saúde da Família: peculiaridades, consonâncias e concepções acadêmicas; 
Vivenciando a consulta de enferma-gem; Compreendendo as dificuldades e facilidades do aca-

dêmico; Sentimentos dos acadêmicos ao realizar a consulta de enfermagem; Avanços e desafios 
para a consulta de enfermagem na visão acadêmica; O ensino teórico e prático: com a palavra os 
acadêmicos de enfermagem. Os resultados demonstram que os sujeitos possuem conhecimentos 
satisfatórios e desenvolvem a mesma de acordo com as premissas básicas da atenção básica. Os 
avanços e desafios percebidos sobre tal prática e as dificuldades vivenciadas estão em consonância 
com a literatura sobre a temática em questão porém mudanças em relação ao ensino e aos aspectos 
operacionais sugerem mudança. Compreender a prática da consulta de enfermagem permite uma 
visão clara da atuação do enfermeiro na atenção básica. 
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Conhecimento em relação as DST (HPV, HIV, Sífilis e Gonorréia) das mulheres 

em uma unidade básica de saúde 
Joseana Veloso de Oliveira, Amanda Pereira Braghetto, Erika Zambrano Tanaka, Vivian Simões 

Aranda 

 
Resumo 
 
As DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) estão entre os principais problemas de saúde pública 
do mundo. Atingindo um grande número de pessoas que desconhecem as doenças em si, o risco de 
transmissão e os sintomas apresentados pela contaminação obtida. Visando um alto risco nas 
mulheres, que muitas das vezes, desconhecem a vida sexual de seus parceiros; este projeto tem 
como objetivo identificar o grau de conhecimento das mulheres em relação às DST, as principais 
DST ocasionadas nas mulheres, obter informações sobre o nível de aceitação à àquelas que 
apresentam uma DST e conscientizá-las quanto ao risco e prevenção. Trata-se de um estudo 
quantitativo de caráter descritivo. O estudo será realizado em uma unidade básica no interior do 
Estado de São Paulo. Os dados serão coletados com todas as mulheres com idade mínima de 18 

anos que estiverem presentes no referido local, de segunda-feira nas consultas com o obstetra da 
unidade, através de um questionário formulado pelas próprias pesquisadoras, contendo questões 
abertas e fechadas sobre dados gerais. 
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Avaliação da força da musculatura do assoalho pélvico em mulheres pós-

menopáusicas 
Larissa Ribeiro Ferreira, Dulcegleika Villas Boas Sartori 

 
Resumo 
 
A menopausa é definida como a cessação da menstruação e está fisiologicamente ligada a 
diminuição dos níveis de estrogênio (hipoestrogenismo). É caracterizada por diversas alterações no 
organismo. A musculatura do assoalho pélvico sofre com os efeitos do hipoestrogenismo além das 
consequências do envelhecimento dessa região podendo levar a fraqueza muscular. O objetivo do 
estudo foi avaliar a força da musculatura do assoalho pélvico em mulheres pós-menopáusicas 
verificando possíveis alterações. Foram avaliadas 10 mulheres pós-menopáusicas recrutadas na 
Clinica de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Bauru. Para avaliação foram utilizados 
questionário clínico, palpação digital e perineômetria. Das avaliadas, 90% apresentaram grau de 
força 2 (contração moderada - não sustentada por mais de 6 segundos) na palpação digital, a média 
de força registrada entre todas as avaliadas na perineômetria foi de 10,8, onde 80% alcançaram 

grau de força maior ou igual a 11. Não foram encontradas alterações significativas na força da 
musculatura do assoalho pélvico das mulheres avaliadas. 
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Efeitos da equoterapia como tratamento coadjuvante do equilíbrio em 

portadores de encefalopatia crônica não progressiva 
Vanessa Candido Alves, Dulcegleika Villas Boas Sartori, Ana Paula do Prado Marques Ferreira 

 
Resumo 
 
A deficiência das reações de equilíbrio é um dos principais problemas enfrentados pelo paciente 
neurológico. O individuo com encefalopatia crônica não progressiva apresenta várias alterações 
anormais ocorridas devidos uma lesão no cérebro, como a fraqueza muscular, déficit sensorial, 
espasticidade, falta de controle de tronco e coordenação motora, estas influenciam no equilíbrio. 
Acredita- se por meio da prática da Equoterapia, onde utiliza o cavalo como instrumento terapêutico, 
uma melhora do controle de tronco e equilíbrio por ser rico em estimulação sensorial e ter o 
movimento tridimensional. O presente trabalho se propõe avaliar o efeito da equoterapia no 
equilíbrio do paciente com encefalopatia crônica não progressiva do centro de Equoterapia (Equus 
Vita) na cidade Lençóis Paulista. Os indivíduos serão avaliados após um ano de prática da 
Equoterapia por meio das Dimensões de A á E da escala GMFM – 88 -que quantifica a função motora 

grossa desses indivíduos, incluindo o equilíbrio sentado e será utilizada a escala de Mobilidade 
Funcional (FMS) que descreve a mobilidade funcional em crianças com Paralisia Cerebral. No 
Entanto, o prospecto desta pesquisa é atingir resultados significantes que possam comprovar a 
melhora desta técnica não convencional na deficiência das reações de equilíbrio destes indivíduos 
através de recursos viáveis a proposta proferida. 
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Efeito da suplementação de vitamina B1 após axonotmese do nervo isquiático: 

análise por meio do músculo sóleo de ratos 
Nathalia Ricci, João Gabriel Barioto, Daniel Ventura Dias, Dulcegleika Villas Boas Sartori 

 
Resumo 
 
As lesões nervosas periféricas ocasionam comprometimento da sensibilidade e ou da motricidade. 
A busca por estratégias que possibilitem acelerar a regeneração nervosa tem sido uma intrigante 
na ciência. Desta forma, a terapia com suplementação de vitamina B1 pode influenciar na melhoria 
da regeneração nervosa e conseqüentemente na biologia do músculo, visando isso o objetivo é 
analisar a influência da vitamina B1 sob as características morfológicas e funcionais do músculo de 
contração rápida após axonotmese do nervo isquiático. Serão utilizados 21 ratos, separados em três 
grupos (n=7), sendo um controle e dois experimentais. Nos grupos experimentais os animais serão 
submetidos ao esmagamento do nervo, porém em um grupo os animais receberão a suplementação 
de vitamina B1, e no outro receberão o mesmo volume, mas com administração de solução 
fisiológica. No grupo controle os animais não sofreram intervenção cirúrgica. As amostras 

musculares do sóleo serão submetidas à morfometria e análise funcional da marcha e os dados 
obtidos serão submetidos à análise estatística. 
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Perfil hematológico de cães e gatos sob tratamento quimioterápico atendidos no 

hospital Veterinário São Francisco de Assis - FAC 3 
Héllen Cristina Souto, Julietti Beatriz Gomes Vieira, Nara Lúcia Ricelli, Jane Regina França César 

 
Resumo 
 
O Projeto aqui descrito propõe o estudo os efeitos hematológicos de fármacos utilizados em 
protocolos de quimioterapia, analisando os hemogramas seriados de animais assim tratados, 
atendidos no Hospital Veterinário São Francisco de Assis da Faculdade Anhanguera de Campinas, 
Unidade 3. Com os resultados obtidos, pretende-se traçar um paralelo com outros estudos 
semelhantes descritos na literatura. O estudo visa, portanto, colaborar com a pesquisa integrada 
em farmacologia de quimioterápicos em pacientes veterinários dentro da realidade nacional, 
possibilitando também o uso cada vez mais criterioso e seguro destes fármacos, cujo emprego vem 
se expandindo na clínica de pequenos animais. O crescimento da população de animais de estimação 
vem exigindo um rápido desenvolvimento da Medicina Veterinária como Ciência e, devido ao grande 
número de informações disponíveis atualmente, é mister que haja uma tendência à especialização, 

como ocorre na Medicina Humana. Os efeitos adversos causados por alguns fármacos devem ser 
investigados, no caso os quimioterápicos, visto que estes medicamentos podem interferir em outras 
células sadias e não só as tumorais, podendo interferir na produção de células sanguíneas que são 
vitais para o bom funcionamento do organismo (PAINA, 2011). 
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Prevalência de aleitamento materno exclusivo em Anápolis-GO 
Larissa Heloisa Batista Alves, Maysa Paula dos Santos 

 
Resumo 
 
O aleitamento materno é sem duvida a melhor alimentação para criança até o sexto mês, sendo 

que a sua composição fornece em quantidades necessárias energia e nutrientes, contendo ainda 
fatores imunes específicos e não específicos, fortalecendo o sistema imune imaturo dos recém 
nascidos, protegendo contra infecções. Objetivo da pesquisa foi analisar o perfil das nutrizes e dos 
lactentes de 0 a 24 meses que se encontravam em aleitamento materno exclusivo ou não, em duas 
unidades de saúde na cidade de Anápolis Goiás. Nesse sentido essa pesquisa se justifica por não 
haver na literatura cientifica local estudos semelhantes. Está pesquisa é do tipo descritiva, 
transversal e com abordagem quantitativa, envolveu 100 nutrizes com faixa etária entre 14 a 43 
anos que eram assistidas por equipes de duas unidades de saúde na cidade. A pesquisa de campo 
foi realizada no período de maio a julho de 2012 e os dados coletados foram obtidos através de um 
questionário auto-explicativo semi estruturado com questões objetivas e abertas com as mães das 
crianças. Observou-se que 79% das mães tiveram parto cesáreo, 15% eram solteiras, 35% tinham 
ensino superior, 59% não trabalhavam fora de casa, 65% moravam em casa própria, 19% tiveram 

problemas para iniciar a amamentação, 82% receberam informações sobre os benefícios do 
aleitamento, 82% das mães não ofereceram mel antes do sexto mês de vida. Os conhecimentos 
corretos sobre os aspectos relevantes do aleitamento materno contribuem para o sucesso dessa 
prática, porém não determina que a amamentação seja realizada com eficácia. 
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Avaliação da oferta dos pratos regionais da cidade de Anápolis-GO 
Fernanda de Sousa e Cruz, Rafaela Fernandes Pereira, Carla Carolina Batista Machado 

 
Resumo 
 
A alimentação faz parte da rotina da humanidade e cada região possui seu padrão alimentar. 

Atualmente as pessoas estão mudando seus hábitos de vida, trocando as refeições em casa por 
unidades produtoras de refeições, como restaurantes a quilo e/ou autosserviço (self-service). O 
objetivo desse estudo foi avaliar a oferta dos pratos regionais em 20 restaurantes self-service da 
cidade de Anápolis-GO, com a aplicação de questionários referenciando a frequência de 16 
preparações escolhidas e ditas como regionais e se houve modificações nas mesmas, explicando o 
motivo e quais os ingredientes foram acrescidos na receita. O sistema de trabalho foi baseado em 
uma pesquisa exploratória em regime de dedicação exclusiva junto ao suporte dos restaurantes do 
tipo self-service. Através do levantamento de dados observou a grande valorização da cultura 
goiana, nos restaurantes na cidade de Anápolis-GO. É de suma importância salientar que a procura 
no Brasil, em restaurantes de autosserviço, são utilizados certos modos para melhor atrair sua 
clientela, fabricando refeições rápidas, mas que dão a ideia de refeições tradicionais e/ou iguais a 
dos próprios lares, o que resulta na crescente demanda do público alvo. Assim, minimiza o tempo 

para os comensais e não descaracteriza as origens culturais. O intuito desta pesquisa foi de conhecer 
a oferta de pratos típicos goianos, sua frequência bem como se está havendo alguma modificação, 
descaracterizando assim o prato. 
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Utilização do Nintendo Wii como recurso incentivador da atividade física em 

crianças com Síndrome de Down 
Jusara Porto dos Santos, Alessandra Aparecida Bezerra de Pádua, Denise Campos 

 
Resumo 
 
A Síndrome de Down é uma doença genética, que cursa com deficiência mental. O videogame 
Nintendo Wii pertence a uma nova classe de videogames, a “Exergames”, que estimula a prática de 
exercícios físicos de forma interativa. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do 
videogame Nintendo Wii como recurso incentivador da atividade física em crianças com Síndrome 
Down, sobretudo no déficit de equilíbrio. Tratou-se de um estudo de caso, longitudinal, realizado 
com duas crianças, de ambos os sexos, com idades entre 11 e 12 anos, atendidas no Centro de 
Educação Especial Síndrome de Down localizado na cidade de Campinas. Foram realizadas 13 
sessões individuais, no período de dois meses, com 20 minutos de duração, utilizando jogos do 
Nintendo Wii Fit Plus para promoção da atividade física. A avaliação do desempenho das crianças 
pré e pós-intervenção foi realizada com a Escala de Equilíbrio de Berg; o centro de massa ponderado, 

através do wii balance board; e as provas físicas do videogame. Ao final do estudo, observou-se 
uma discreta melhora no escore da escala de equilíbrio de Berg, uma aproximação do centro de 
massa da normalidade, e melhores pontuações nas provas físicas do console. Verificou-se, portanto, 
que o Nintendo Wii é um recurso bem aceito pelas crianças, e favorece a promoção de atividades 
físicas leves. 
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Características anatomoclínicas de linfoma canino e avaliação hematológica de 

cães portadores de linfoma multicêntrico submetido ao protocolo 

quimioterápico CHOP/COPA 
Priscila da Cruz Souza, Thais Helena Ferreira Monteiro da Silva Diniz, Jane Regina França César, 
Nara Lúcia Ricelli 

 
Resumo 
 
O linfoma é uma neoplasia de grande importância na rotina oncológica de pequenos animais devido 
a sua alta casuística e diversidade de apresentações clínicas. Com base nesses dados, este trabalho 
tem por objetivo estudar as características anatomoclínicas de cães portadores desta neoplasia, que 
serão atendidos no ano de 2012, no Hospital Veterinário São Francisco de Assis, pertencente à FAC-
3. E ainda, considerando as alterações clínicas decorrentes do tumor e do emprego da quimioterapia 
antineoplásica utilizada no seu tratamento, os cães portadores de linfoma multicêntrico serão 
submetidos ao protocolo de CHOP/COPA e analisados hematologicamente antes e após cada uma 

das nove sessões quimioterápicas da fase de remissão da neoplasia. Os resultados obtidos até agora, 
embora com baixa casuística demonstram a grande importância do estudo deste tipo de afecção e 
o protocolo quimioterápico abordado. Acredita-se que o número de casos irá aumentar até o final 
do projeto visto que a área oncológica está tendo um alto índice de atendimentos na clínica médica. 
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Tratamento de traumatologia óssea através de Magneto-terapia 
Urgel Teixeira de Fabreti e Silva, Luciano Júlio Chingui 

 
Resumo 
 
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) se desenvolveu há cerca de pelo menos 3.000 anos. Trata-se 

de um conhecimento construindo com raízes e concepções filosóficas, suas concepções interligam 
as concepções de saúde e doença, a essência da MTC reside na preocupação em conhecer os 
estágios do processo de evolução com a busca de formas de prevenção. Na MTC existe a acupuntura 
que é um ramo desta medicina que tem conhecimentos teóricos e empíricos, utiliza-se destes na 
cura de doenças por meio de agulhamento, moxabustão, ventosa e outras técnicas. O objetivo deste 
é tratar casos de traumatologia óssea após o uso de medidas tradicionais como a imobilização dos 
ossos fraturados e o devido tratamento através de medicamentos, utilizar magnétons sobre a área 
fraturada durante o seu período de recuperação, analisando casos com a técnica e sem a técnica 
para averiguar a viabilidade do tratamento e sua possível melhora e recuperação calculando seu 
tempo de tratamento. 
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Avaliação do efeito dos fenotiazínicos no valor do hematócrito de cães hígidos 
Ana Maria Paulino de Melo, Silvia Leticia Di Célio da Silva Ananias, Jane Regina França César 

 
Resumo 
 
Os fármacos fenotiazínicos correspondem à classe de medicamentos mais utilizados na medicação 

pré-anestésica em pequenos animais. O presente trabalho pretende avaliar, quantificar e comparar 
a variação do valor de hematócrito de cães clinicamente sadios submetidos a procedimentos 
cirúrgicos pouco invasivos. Os animais foram divididos aleatoriamente em 4 grupos, sem distinção 
de raça, idade ou sexo. No grupo 1, grupo controle, foi empregada meperidina, no grupo 2 
acepromazina e meperidina, no grupo 3 levomepromazina e meperidina e no grupo 4 clorpromazina 
e meperidina. Todos os medicamentos foram administrados por via intramuscular. Amostras de 
sangue foram coletadas em 5 tempos pré determinados sendo o primeiro imediatamente antes da 
pré medicação e o último em 24 horas após o procedimento cirúrgico. Após análise dos dados, 
observou-se que entre os quatro grupos estudados, o grupo 2 demonstrou a maior queda de 
hematócrito comparado com os demais, sendo em H2 o maior decréscimo. Não houve variação 
significativa entre os grupos 3 e 4 e após 24 horas os níveis de hematócrito dos grupos 1, 3 e 4 
retornaram a um nível muito próximo ao inicial. O grupo 2 não obteve o mesmo êxito dos demais 

grupo, ainda que seus níveis estivessem dentro dos padrões de referência. Concluiu-se que, dentre 
os fenotiazínicos estudados, o que evidenciou maior alteração no nível de hematócrito foi a 
acepromazina e os resultados da pesquisa apontam seguras condições anestésicas e mínimas 
alterações nos valores de hematócrito de cães na utilização dos fármacos levomepromazina e 
clorpromazina na MPA ou substituindo a acrepromazina. 
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Ocorrência de neoplasias da cavidade oral em cães e gatos atendidos no hospital 

veterinário da Faculdade Anhanguera de Campinas - unidade 3 
Carolina Estevam Rodrigues, Jane Regina França César 

 
Resumo 
 
O aumento dos casos de neoplasias em canídeos domésticos é um problema cada vez mais comum 
na prática veterinária, tratando-se de uma importante causa de morte nos nossos animais 
domésticos. Diversas são as neoplasias que afetam os cães, podendo estas serem malignas como o 
Carcinoma de células escamosas, Melanoma, Fibrossarcoma, ou benignas como o Plasmocitoma e 
Epúlides.Dentre os inúmeros locais de surgimento a cavidade oral é uma região comumente 
acometida, sendo a porta de entrada do sistema digestivo, qualquer anormalidade nesta região irá 
causar inúmeros efeitos adversos, dentre os sinais clínicos podemos citar perda do apetite, halitose, 
perda de dentes e sangramento, ocorrendo assim à possibilidade de ser confundida com outras 
patologias não neoplásicas e interferindo na sobrevida dos pacientes caninos. Neste estudo podemos 
verificar a incidência , a classificação histológica e as principais raças acometidas atendidas no 

Hospital Veterinário São Francisco de Assis da Faculdade Anhanguera de Campinas nos anos de 
2011 e 2012. 
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Comparação do desempenho funcional em pacientes hemiplégicos pós acidente 

vascular encefálico submetidos a intervenção fisioterapêutica 
Andressa Barbosa Braite, Rebeca de Moraes Lorenzo, Fernanda Cavalheiro, Cleber Ricardo 

Cavalheiro 

 
Resumo 
 
O acidente vascular encefálico, que se caracteriza pela interrupção do fluxo vascular cerebral, é a 
principal causa de incapacidades neurológicas em adultos, tendo como consequência a hemiplegia 
e outras sequelas. O objetivo deste estudo é comparar o desempenho funcional em pacientes 
hemiparéticos pós AVE submetidos à intervenção fisioterapêutica. Foram selecionados para 
participação nessa pesquisa 9 pacientes com hemiplegia espástica pós AVE, foi avaliado o perfil 
sócio-demográficas e a avaliação motora por meio das escalas Fugl Meyer e Medida de 
Independência Funcional, e em seguida submetidos ao tratamento fisioterapêutico por 8 meses, 
com frequência de 2 vezes por semana, e posteriormente foram reavaliados. Dos 9 participantes 
com AVE, 66,67% eram do sexo masculino, idade média de 62,33, a sequela motora pós AVE 

isquêmico foi de 77,78%, com tempo médio do AVE de 19 meses, 5 (55,56%) com hemiparesia 
direita e 4 (44,44%) hemiparesia esquerda. Foram observados nos pacientes que completaram 20 
sessões de fisioterapia, melhora no desempenho motor constatado por meio da escala de Fulg 
Meyer, enquanto que na MIF não houve alteração significativa. 
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Comparação de dois protocolos de acupuntura sobre parâmetros respiratórios 

em indivíduos saudáveis 
Luana Nunes Malaquias, Daniela Ike, Luciano Júlio Chingui 

 
Resumo 
 
A acupuntura vem sendo muito utilizada como técnica alternativa no tratamento de diversas doenças 
e associada à fisioterapia, porém, poucos são os estudos relacionados a parâmetros respiratórios. 
Assim, o objetivo do estudo foi analisar o efeito de dois protocolos de acupuntura sobre parâmetros 
respiratórios de 14 mulheres entre 20 a 30 anos, especificamente a expansibilidade tóraco-
abdominal, força muscular respiratória (pressão inspiratória máxima - PImáx; e pressão expiratória 
máxima - PEmáx), além da espirometria (capacidade vital - CVL, capacidade vital forçada - CVF e 
ventilação voluntária máxima - VVM). A análise estatística foi realizada pelo teste de normalidade 
de Shapiro-Wilk, seguido do teste t student para comparação das variáveis antes e após a 
acupuntura. Foi considerando nível de significância de 5% (p < 0,05). Após a análise dos dados, 
não foi observada diferença após a aplicação dos dois protocolos de acupuntura. Diante do exposto, 

este estudo concluiu que uma sessão de acupuntura não foi suficiente para alterar os parâmetros 
respiratórios analisados. 
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Atitudes alimentares e imagem corporal em meninas adolescentes da rede 

pública de ensino de Anápolis-GO 
Pamela Medeiros Santos, Andréia Leandra da Costa, Maysa Paula dos Santos, Graziell Gebrim Santos 

 
Resumo 
 
Os distúrbios alimentares acometem principalmente adolescentes do sexo feminino com idade entre 
12 e 18 anos, estão relacionados com a supervalorização do corpo, adotando como modelo padrão 
de beleza os corpos magros. Esse estudo teve como objetivo avaliar os hábitos alimentares e 
identificar a autopercepção da imagem corporal entre meninas adolescentes da rede pública de 
ensino de Anápolis-Go. Foi utilizada amostra de 100 adolescentes do sexo feminino, estudantes de 
escolas públicas da cidade de Anápolis, com faixa etária entre 12 e 14 anos, foi aplicado o Teste de 
Atitudes Alimentares (EAT) que verifica a presença de possíveis transtornos alimentares, também 
foi aplicado o questionário Body Shape Questionnaire (BSQ) para avaliação da insatisfação com a 
imagem corporal. O estado nutricional foi diagnosticado através da avaliação antropométrica a partir 
do Índice de Massa corporal e Estatura/Idade. O que resultou em 62% de adolescentes com estado 

nutricional adequado e 23% com peso acima do adequado para idade. Em relação a um possível 
transtorno alimentar 41% apresentaram testes positivos e 59% tinham algum grau de insatisfação 
corporal. Dentre as adolescentes que não apresentaram possível transtorno 56% tinham 
insatisfação com a imagem corporal. Com os resultados encontrados neste estudo percebemos que 
a busca pelo corpo ideal ditado pela sociedade como sendo o magro ainda prevalece. 
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Intervenção fisioterapêutica relacionada à mecânica respiratória aplicada em 

indivíduos saudáveis 
Marcelo Estevam, Renan Marques, Karina Reis Kappáz Capatti 

 
Resumo 
 
A fase inspiratória ocorre de forma ativa através da ação das musculaturas inspiratórias aumentando 
o volume da caixa torácica, o músculo diafragma é o principal envolvido nesta fase. A fase 
expiratória normalmente ocorre de forma passiva através do relaxamento dos músculos 
inspiratórios, diminuindo o volume da caixa torácica. Esta mecânica ventilatória depende da ação 
muscular coordenada. Pesquisas apontam que a partir dos 20 anos de idade, ocorre um decréscimo 
anual na força muscular respiratória de 0,5 cm H2O. A fraqueza muscular é uma das alterações 
mecânicas respiratória mais presente e o dispositivo threshold é um dos recursos mais utilizado 
para reverter este quadro. A prática de atividades físicas é imprescindível para um bom 
funcionamento cardiorrespiratório. Esse estudo teve como objetivo verificar o efeito do treinamento 
muscular respiratório com o uso do threshold associado ao treinamento físico aeróbio em indivíduos 

saudáveis. A amostra foi composta por 18 indivíduos com idade superior a 20 anos, ausente de 
patologias. Foram realizadas doze sessões de fisioterapia com duração aproximada de uma hora 
cada, onde duas foram destinadas às avaliações iniciais e finais compostas por: Avaliação dos sinais 
clínico-vitais, pressão inspiratória e expiratória máxima, e capacidade funcional para atividades de 
vida diária. Nas outras dez sessões foram realizados o treinamento muscular respiratório através do 
dispositivo threshold, e exercício aeróbio em bicicleta ergométrica e esteira. O presente estudo 
apresentou resultados estatisticamente significativos, como valor de p= 0,001 para a pressão 
inspiratória e expiratória máxima, e p= 0,004 para o teste de caminhada de seis minutos. 
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A eficácia do protocolo de tratamento fisioterapêutico na incontinência urinária 

mista pós prostatectomia radical 
Ellem Karoline Pavan Andrade, Malu Arantes Gratiel, Dulcegleika Villas Boas Sartori, Sílvia Fiorillo 

Cabrera Soares 

 
Resumo 
 
A incontinência urinária é a disfunção mais comum encontrada em homens prostatectomizados por 
decorrência de lesão esfincteriana, pela retirada cirúrgica da próstata. Objetivo: Verificar o efeito do 
protocolo de tratamento fisioterapêutico por meio de eletroestimulação anal e exercícios para MAP 
na incontinência urinária mista em pacientes prostatectomizados. Método: Foram avaliados 10 
homens com idade acima de 40 anos e com diagnóstico de incontinência urinária mista. Os mesmos 
foram submetidos a uma avaliação clínica e depois realizado avaliação do grau de força muscular 
do assoalho pélvico com o aparelho Perina-Biofeedback Uroginecológico da marca Quark, e após 
avaliação, os pacientes foram submetidos a vinte sessões de eletroestimu-lação com Dualpex 961 
Uro e exercícios perineais. Resultados: Foi observada melhora significativa no tipo de perda e na 

força muscular da MAP avaliados pelo método biofeedback, com p < 0, 001 sendo (9,04 versus 
13,1) houve também melhora significativa no tempo de sustentação da contração máxima da MAP, 
com p < 0, 001e (1,47 versus 5,40). Conclusão: Os exercícios perineais associados a 
eletroestimulação são eficazes no tratamento da IUM nos homens. 
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Atuação da fisioterapia nas complicações respiratórias em paciente portador de 

Parkinson: relato de caso 
Marcela Eduarda Reimberg, Denise Zuzzi Mito 

 
Resumo 
 
A doença de Parkinson (DP) é uma patologia degenerativa, progressiva de etiologia idiópatica que 
acomete o Sistema Nervoso Central (SNC), que esta entre as principais afecções neurológicas que 
acometem idosos com maior incidência na faixa etária de 60 anos.O presente estudo terá como 
objetivo verificar as alterações respiratórias em um parkinsoniano. Será avaliado um paciente 
portador da Doença Parkinson, com idade media de 50 a 70 anos. Será realizada uma avaliação 
fisioterapêutica, onde será avaliada a postura através do cimetrógrafo e a função respiratória do 
indivíduo, através do teste de expansibilidade (manual) e peak flow onde será avaliado o pico de 
fluxo no início de cada sessão,o individuo passará por reabilitação fisioterapêutica 2 vezes por 
semana, sendo cada sessão de 40 minutos, por um período de 3 meses. Espera-se que no final da 
reabilitação o paciente apresente uma melhora na postura e na capacidade pulmonar; melhorando 

a qualidade de vida deste indivíduo. 
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Sistema de compostagem e vermicompostagem 
Vicente Pinheiro Neto, Nathalia Tiossi Carducci, João Alfredo Carrara 

 
Resumo 
 
O objetivo deste projeto consiste em dar um destino adequado aos resíduos orgânicos provenientes 

de residências que poderiam acumular em grandes quantidades atraindo vários animais 
transmissores de doenças, em específico, o mosquito palha transmissor da leishmaniose que se 
reproduz no acúmulo de matéria orgânica, e esta por sua vez produz chorume (líquido com carga 
orgânica excessiva que contamina o solo e a água). Dado o problema que o acúmulo de lixo traz à 
saúde pública e ao meio ambiente, este resíduo está sendo coletado das casas de alunos e sendo 
tratado por meio da compostagem e vermicompostagem no minhocário construído na Faculdade 
Anhanguera de Bauru. O resíduo coletado foi pesado e colocado em valas para que possa dar inicio 
a compostagem, processo pelo qual a carga orgânica perde sua acidez com a decomposição na qual 
atuam fungos e bactérias, e este passa a ser um composto com uma carga menos ácida, após o 
curtimento serão inseridas as minhocas (Eisenia foetida). O composto pronto servira de alimento 
para as minhocas e terá como produto final o húmus, um excelente adubo orgânico que provem da 
dejeção da minhoca após a ingestão do composto. 
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Intervenção fisioterapêutica em criança portadora de esclerodermia: relato de 

caso 
Thais Faria de Gasperi, Denise Zuzzi Mito 

 
Resumo 
 
A esclerodermia é uma doença auto-imune, que envolve o tecido cutâneo e pode também acometer 
o tecido adjacente. Ela é classificada em sistêmica e localizada. A forma que mais acomete as 
crianças é a forma localizada, também classificada como Morféia. Geralmente este tipo de lesão 
acomete mais o tecido epitelial, podendo acomete o tecido muscular logo abaixo da lesão tecidual. 
Esta patologia é de causa idiopática, portanto não se sabe qual o melhor tratamento medicamentoso 
a ser realizado. Mas alguns autores acreditam que com a associação dos medicamentos e de 
fisioterapia há um bom prognóstico nestes casos. A metodologia da pesquisa é composta por uma 
avaliação específica da patologia, voltando para a área da lesão. Será avaliado indivíduo 
caracterizando o projeto como um relato de caso. Será realizado um protocolo de reabilitação e 
reavaliado no final da pesquisa. Espera- se que com os resultados a pesquisa acrescente novos 

dados sobre a reabilitação desta patologia, melhorando a qualidade do atendimento destes 
indivíduos portadores de esclerodermia. 
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Resposta comportamental de macacos prego (Cebus apella) a técnicas de 

enriquecimento ambiental no Parque Ecológico Mourão, Leme-SP 
Ana Beatriz Ligo, José Eduardo Peixoto 

 
Resumo 
 
O conhecimento dos padrões comportamentais é fundamental para aprimorar técnicas de manejo 
em cativeiro, assim como reconhecer possíveis estereotipias e, consequentemente, desenvolver 
programas de enriquecimento ambiental para que os animais não apresentem comportamentos 
estereotipados ou outros comportamentos anormais. O presente trabalho foi desenvolvido no Parque 
Ecológico “Mourão” de Leme/SP e teve o objetivo de determinar o padrão comportamental de seis 
indivíduos de Cebus apella, sendo cinco indivíduos machos e uma fêmea. Foi elaborado um etograma 
para determinar quais os comportamentos mais executados pelos animais, e posteriormente foram 
feitas as observações dos comportamentos utilizando o método “registro por eventos”, no qual se 
observava os animais por 1 minuto com intervalo de 5 minutos entre as observações. Os 
comportamentos observados foram: alimentação, coçar, comportamento agonístico, 

comportamento anormal, comportamento reprodutivo, comportamento social, descanso, 
deslocamento, forrageio, observação, quebra de alimento e outros. Os comportamentos que mais 
se destacaram foram: alimentação, deslocamento, observação e comportamento anormais. 
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A influencia da nicotina no perfil metabólico do músculo sóleo 
Édipo Oliveira Alves, Paulo Augusto Bozzi, Filipe Manzatto Pestana, Luciano Júlio Chingui 

 
Resumo 
 
A nicotina pode contribuir para o desenvolvimento do diabetes tipo II através de diversos processos 

onde, ela induz liberação ou bloqueio de neurotransmissores responsáveis pelos controles de 
diversas vias metabólicas, fazendo com que os níveis de glicose circulantes fiquem acima dos níveis 
esperados para o indivíduo. O diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um 
aumento anormal dos níveis de glicose no sangue. Quando não tratada adequadamente causa 
doenças tais como infarto do miocárdio, derrame cerebral, insuficiência renal, problemas visuais e 
lesões de difícil cicatrização, entre outras complicações. Atualmente, estima-se que cerca de 240 
milhões de pessoas sejam diabéticas, o que significa que seis por cento da população mundial sofre 
com essa patologia. Segundo projeções de órgãos internacionais, entre eles, a OMS, acredita-se 
que em 2025 cerca de 380 milhões de pessoas serão diabéticas, ou seja, um aumento superior a 
50 por cento. Essa patologia tem feito muitos governos reestruturarem seus orçamentos para o 
desenvolvimento de projetos nas áreas de prevenção ao desenvolvimento e ao tratamento do 
diabetes. Só nos Estados Unidos estima-se um gasto de US$ 132 bilhões de dólares para custeio 

desses projetos e tratamentos dos pacientes segundo a National Diabetes Information 
Clearinghouse. O aumento do índice de diabetes em países em desenvolvimento segue a tendência 
de urbanização e mudança de estilos de vida. Através dessa problemática, esse trabalho propõe-se 
a estudar se o uso da nicotina, pode contribuir para desajustes no controle glicêmico. 
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Levantamento da anurofauna do memorial da água 'Prefeito Ricardo Landgraf' 

no município de Leme-SP 
Paulo Doniseti Oliveira Leme Junior, José Eduardo Peixoto 

 
Resumo 
 
Os anfíbios são considerados grandes indicadores ambientais, portanto dados que informem sobre 
a variedade de espécies e qualidade do ambiente estudado são de suma importância. O intuito do 
conhecimento da anurofauna existente é analisar a qualidade ambiental local, com isso pode-se 
traçar estratégias de conservação, com a finalidade de preservar as espécies existentes e atrair 
novas espécies, enriquecendo assim a biodiversidade da área e melhorando a qualidade ambiental 
no local. O projeto visa realizar o levantamento qualitativo de espécies de anuros num local de 
preservação na cidade de Leme - SP. Os registros foram realizados através de busca ativa e 
localização de sítios de vocalização das espécies da anurofauna, nas proximidades de cursos d'água 
e prováveis pontos de refúgios destes animais. Dentre os anfíbios presentes na área as espécies 
Rhinella icterica e Rhinella abei foram encontrados somente no período diurno, as demais espécies 

foram visualizadas em sua maioria no período noturno. Já a espécie Eupemphix nattereri foi 
capturada somente na Pitfall Trap, mostrando-se uma espécie difícil de ser encontrada em buscas 
ativas, Crossodactylus bokermanni foi visualizada e registrada somente uma vez em todas as visitas 
realizadas ao local de estudo, entre pedras na borda de um riacho. 
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Efeito sub-letal do hercibida ametrina em tilápias do nilo (Oreochromis 

niloticus), através de ensaios de toxicidade crônica: estudo de biomarcadores 

hematológicos e histopatológicos 
Thayssa Duarte Costa, Katia Kiyomi Iseki 

 
Resumo 
 
As atividades antrópicas geram grandes quantidades de poluentes que, dependendo da forma que 
são liberados no meio ambiente, podem ocasionar graves distúrbios ecológicos. Este risco aumenta 
em função da intensa atividade agrícola, que resulta em aumento na utilização de agrotóxicos. 
Dentre as culturas agrícolas que utilizam agrotóxicos destaca-se a cana-de-açúcar que, atualmente 
ocupa uma área de 4,87 milhões de hectares, representando 19,6% do território do estado de São 
Paulo. Neste contexto, sobressai a ametrina, herbicida sistêmico amplamente utilizado na cultura 
da cana-de-açúcar para controle de ervas daninha. A ametrina, herbicida comercializado em maior 
volume no Estado de São Paulo, age impedindo a fotossíntese e outros processos enzimáticos 

essenciais a sobrevivência da planta alvo. Embora, a ametrina seja classificada como 
moderadamente tóxica para peixes, existem poucas informações existem sobre seus efeitos em 
ambientes tropicais. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito sub-letal da ametrina, 
através de teste de toxicidade crônica em tilápias (Oreochromis niloticus) usando como marcadores 
biológicos as análises hematológicas e histopatológicas. Alevinos de tilápia foram mantidos em 03 
diferentes concentrações de ametrina: 0,025 mg L-1 (T1); 0,053 mg L-1 (T2) e 0,53 mg L-1 (T3) 
por um período de 28 dias. Nossos resultados indicam que o herbicida ametrina nas concentrações 
estudadas provocou alterações sanguíneas significativas, principalmente nos níveis de linfócitos e 
neutrófilos, entretanto resultados de outros indicadores biológicos (histológicos e bioquímicos) 
fornecerá excelentes informações sobre a toxicidade da ametrina em alevinos de tilápia. 
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Tratamento para cicatrização de lesão em cobaias utilizando antibiótico rifocina 

e gelatina 
Roberta Silva Nunes, Elton Vinicius Sterzo 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem como objetivo verificar a eficácia de protocolos de tratamentos para 
cicatrização de feridas cirúrgicas por segunda intenção. Inicialmente realizamos uma pequena lesão 
cirúrgica de 1 cm em 16 ratos Wistar, que foram divididos em 4 grupos (4 animais/grupo) que 
seguiram o seguinte protocolo experimental: Grupo 1 – lesão cirúrgica tratada com Gelatina incolor 
associada à Rifocina, Grupo 2 - lesão cirúrgica tratada com Gelatina incolor, Grupo 3: lesão cirúrgica 
tratada com Rifocina e Grupo 4 – lesão cirúrgica sem nenhum tratamento. No 3º, 5º, 10º e 12º dia 
após a lesão cirúrgica os animais foram eutanasiados e coletou-se material (área da ferida cirúrgica) 
para o processamento histológico. As amostras foram imediatamente fixadas em solução de 
formoldeído tamponado a 10%, e em seguida, as amostras foram lavadas em álcool 70% para a 
retirada do fixador, desidratadas em série crescente de etanol, diafanizadas em mistura de etanol-

xilol e em xilol, e incluídas em Parafina, seguindo o método de rotina para microscopia de luz. Os 
cortes histológicos (6 µm de espessura) foram corados com Hematoxilia– Eosina (HE). Os dados 
histológicos foram obtidos utilizando-se um sistema de análise de imagens (Leica-DM 2500) e os 
resultados serão apresentados no Relatório Final. 
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Caracterização da microbiota periodontal e oral de felinos silvestres e/ou 

exóticos mantidos em cativeiro no Zoológico do Parque Ecológico Mourão em 

Leme-SP 
Olinda Zilli, Elton Vinicius Sterzo 

 
Resumo 
 
O presente trabalho objetivou caracterizar a microbiota oral e periodontal dos felinos silvestres e 
exóticos mantidos em cativeiro no Parque Ecológico Mourão - Zoológico, localizado no município de 
Leme estado de São Paulo, no sentido de estabelecer novas abordagens terapêuticas no tratamento 
das enfermidades orais e dentárias. A metodologia que possibilitou esse estudo consistiu em análises 
microbiológicas em níveis fenotípicos a partir das caracterizações bioquímicas, fisiológicas, 
morfológicas e tintoriais dos microorganismos isolados. A coleta do material biológico da cavidade 
oral dos animais foi realizada com auxílio de um Swab estéril e os animais foram submetidos à 
contenção química para tal procedimento. Foram utilizados sete animais sendo duas leoas (Panthera 

leo), duas onças parda (Puma concolor), duas jaquatiricas (Leopardus pardalis) e uma onça pintada 
(Panthera onca). Os microorganismos aeróbios isolados foram respectivamente Staphylococcus 
saprophyticus, Streptococcus spp, Staphylococcus aureus e Klebsiella spp. Neste sentido este estudo 
permitiu reconhecer os microorganismos aeróbios que provavelmente habitam a cavidade oral e 
periodontal destes animais. De certa forma ainda há uma necessidade maior de estudos futuros 
mais detalhados onde seja utilizado um número maior de amostras e de pesquisas que possam 
compreender as relações ecológicas entre esses microorganismos e o animal. 
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Avaliação dos protocolos hormonais na indução da ovulação em éguas 
Larissa Padilha Persolli, Raphael Correa Sansigolo, Elton Vinicius Sterzo, Carlos Castro Schutzer 

 
Resumo 
 
O presente projeto objetivou verificar se há melhora da indução da ovulação em éguas diante da 

aplicação de protocolos hormonais baseados em Gonadotrofina Corionica Humana (hCG) - 
VETECOR®, Deslorelina - SINCRORRELIN® (análogo do GnRH) e sua associação. Utilizou-se 40 
éguas que foram divididas em 4 Grupos a saber: Grupo 1 – Aplicação da associação hCG 
(VETECOR®) mais Deslorelina (SINCRORRELIN®) via IM; Grupo 2 – Aplicação de Deslorelina 
(SINCRORRELIN®) via IM; Grupo 3 Aplicação de hCG (VETECOR®) e Grupo 4: Aplicação de solução 
fisiológica (NaCl 0,9%) via IM, sendo este o grupo controle. A partir dos dados é possível afirmar 
que o Protocolo de Tratamento a base de Deslorelina - SINCRORRELIN® (Grupo 2) é o melhor. Do 
ponto de vista prático, levando em consideração a relação custo/benefício, a associação entre 
Deslorelina - SINCRORRELIN® e hCG - VETECOR® não difere significativamente do tratamento 
apenas com Deslorelina - SINCRORRELIN® , por essa razão, a utilização da hCG - VETECOR® neste 
contexto torna-se inviável 
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Perfil hematológico e bioquímica sérica dos felinos mantidos em cativeiro no 

Zoológico do Parque Ecológico Mourão em Leme-SP 
Thiago Zoca, Elton Vinicius Sterzo, Glauce Pilon dos Santos 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem como objetivo a padronização hematológica (hemograma e leucograma) e 
de bioquímica sérica de felinos silvestres e/ou exóticos mantidos em cativeiro no Zoológico do 
Parque Ecológico Mourão – Leme/SP. A metodologia consistiu em análises hematológicas e 
bioquímicas de 9 (nove) felinos: 3 (três) leões (Panthera leo), 3 (três) onças parda (Puma concolor) 
e 3 (três) jaquatiricas (Leopardus pardalis). As coletas de sangue foram realizadas após contenção 
química dos animais, o procedimento foi realizado pela Equipe Técnica do Parque Ecológico Mourão, 
utilizando o seguinte protocolo anestésico: Medicação Pré-Anestésica (MPA) com Sulfato de Atropina 
a 1%, seguida (cinco minutos) de Anestesia Dissociativa com Tiletamina associada a Zolazepan 
(Zoletil®), todos os fármacos foram injetados por via Intra-Muscular com auxílio de dardos 
alvejados por Zarabatana, em seguida procedeu-se a coleta de amostras que foram encaminhadas 

para o laboratório de Análises Clínicas do Hospital Veterinário do Centro Universitário Anhanguera 
– Leme/SP. Os resultados obtidos pelo presente estudo corroboram com os dados de vários autores 
da literatura Médica Veterinária. 
 
Palavras-chave 
 
Felinos silvestres; hematologia; bioquímica. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Efeitos da mobilização da articulação esternoclavicular em pacientes com 

disfunção no ombro 
Christianne de Souza Claudino, Gustavo Luiz Bortolazzo, Eduardo de Latorre Fusatto 

 
Resumo 
 
As disfunções do ombro causadas por distúrbios inflamatórios e/ou degenerativos podem resultar 
na redução da amplitude de movimento do braço e dor. O objetivo desse trabalho foi avaliar os 
efeitos da mobilização na articulação esternoclavicular sobre os sinais e sintomas da disfunção no 
ombro. Participaram do estudo 15 voluntários que foram divididos em 2 grupos (o grupo tratado e 
o grupo placebo) que serão avaliado pelo questionário DASH, que avalia doença aguda e crônica do 
membro superior. Para avaliar a dor do paciente os métodos utilizados serão: o questionário McGILL-
Br MPQ (versão brasileira) e a Escala Visual Analógica – (EVA). A intervenção consiste na mobilização 
da articulação esternoclavicular com deslizamento para posterior e para inferior, com o objetivo de 
facilitar a abdução e a flexão do braço. Os escores de dor avaliados pela EVA e pelo McGILL-Br MPQ 
foi reduzido significativamente nos voluntários do grupo I, o que não ocorreu nos voluntários do 

Grupo II. Houve uma melhora significativa da funcionalidade, uma vez que os escores do 
questionário DASH reduziram de forma favorável no grupo I. A ADM, assim como o deslocamento 
da escápula, aumentou progressivamente nos voluntários do grupo experimental. Os resultados 
permitem concluir que a mobilização da articulação esternoclavicular aumenta a funcionalidade do 
ombro e reduz a intensidade da dor em indivíduos com disfunção no ombro. 
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Enfermagem oncólogica: relação de afetividade ou meramente técnica? 
Patricia Aparecida Ducati Aguiar, Geane Ladeia Teixeira, Emanuel Nunes 

 
Resumo 
 
O presente estudo busca compreender o relacionamento do enfermeiro com o paciente oncológico 

sem possibilidades terapêuticas,tem como foco o envolvimento afetivo e emocional. Trata-se de 
revisão bibliográfica, caracterizada como descritiva por permitir identificar informações já 
disponíveis para descrever e interpretar a realidade. Esta analise nos revela que o cuidado em 
oncologia requer competências que vão além dos conhecimentos técnicos e científicos, implica lidar 
com a fragilidade humana, para tanto é necessário uma relação afetiva, o que pode levar profissional 
ao desgaste emocional. Portanto, é imprescindível investigar na literatura as estratégias que possam 
auxiliar o profissional neste tipo de assistência.Para que o profissional consiga estabelecer uma 
“distância critica”, ou seja, se envolva apenas de um modo a manter sua capacidade para agir de 
forma terapêutica, para tanto é importante que o profissional enfermeiro reconheça suas próprias 
características como individuo a fim de distinguir os problemas de si próprio com os problemas do 
paciente. (FRANÇOSO,1996). 
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Cinesioterapia eletroterapia e pontos gatilhos para tratamento de lombalgia 

crônica 
Fabize de Almeida Loureiro, Maria Angela Kitagawa, Anderson dos Santos Stefanutto 

 
Resumo 
 
A eletroterapia, core training e inibição de pontos gatilhos são algumas das inúmeras técnicas 
terapêuticas que podem ser utilizadas para tratamento da lombalgia crônica. O objetivo deste 
trabalho é comparar os resultados das técnicas utilizadas e qual delas alcançou um resultado mais 
rápido. Para isso, 18 indivíduos, 67% mulheres e 33% homens, com idade entre 20 a 74 anos foram 
avaliados, responderam a escala visual numérica de dor e a um questionário de lombalgia. Em 
seguida foram submetidos à intervenção fisioterapêutica, divididos aleatoriamente em três grupos, 
sendo eles: grupo de core training (G1), grupo pontos gatilhos (G2) e grupo de eletroterapia (G3), 
todos associados com alongamento passivo. Ao todo foram realizadas 10 sessões, duas vezes por 
semana com duração de 50 minutos cada. Conclui-se com o estudo que os efeitos das técnicas 
aplicadas têm resultados significantes nos tratamentos desses pacientes, mostrando que todos os 

grupos tiveram melhora no quadro álgico e mobilidade. 
 
Palavras-chave 
 
cinesioterapia; corrente interferencial; pontos gatilho; lombalgia; fisioterapia. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

O ronco na primeira infância 
Mariana Fonseca Natividade, Daniele Santos Oliveira, Welton Dias Barbosa Vilar, Klayton Galante 
Sousa 

 
Resumo 
 

Durante a primeira infância alguns distúrbios respiratórios do sono podem acometer o 
desenvolvimento normal da criança. O ronco e as comorbidades associadas podem apresentar riscos 
para a obtenção de uma melhor qualidade de vida infantil. O objetivo desse estudo foi avaliar o 
ronco e fatores associados ao sono em crianças na primeira infância. Foram pesquisados 
aleatoriamente 95 pais de crianças de zero a dois anos de idade de ambos os sexos em Anápolis, 
Goiás. Foram encontradas 25,3% crianças que roncam e destes 20,8% relataram ronco diário em 
seus filhos. Dentre os pais 45,8% sentem-se incomodado com o barulho do ronco desta criança, 
apresentando esta fadiga e cansaço em 11,6% durante duas vezes na semana. De todas as crianças 
41,1% já cochilaram em alguma atividade e brincadeira, e as que ainda não roncam 21,7% podem 
se deparar com a síndrome da apneia do sono podendo concluir que crianças na primeira infância 
apresentam ronco ou distúrbios respiratórios, além de se deparar com outros fatores associados. 
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Comparação de três técnicas para a reabilitação de membro superior em 

hemiparéticos crônicos 
Tainara Druzian Peinado, Lucilene Aparecida Pastrelo, Camila Lopes Creatto, Kelly Fiedler Choi, 

Gabriela Mariotoni Zago 

 
Resumo 
 
A hemiparesia é o déficit mais comum de um acidente vascular encefálico, que é o maior problema 
de saúde pública no mundo. As técnicas de reabilitação de função motoras são extremamente 
importantes para promover a neuroplasticidade e reabilitar um membro parético, entre elas Mirror 
Visual Feedback, Imagem mental e Restrição e Indução do movimento. A pesquisa trata-se de um 
estudo de campo, com delineamento longitudinal. O seu objetivo foi verificar qual destas técnicas 
de reabilitação é mais eficaz para ganho de função do membro superior em hemiparéticos crônicos 
por sequela de AVE. Participaram da pesquisa sete voluntários, divididos em quatro grupos, cada 
grupo realizou um tipo de técnica, e um grupo controle. Foram realizadas quinze sessões de 
fisioterapia. Para avaliar os pacientes foi utilizado o Teste de habilidade motora de membro Superior 

(THMMS). O resultado da pesquisa evidenciou que a Técnica de Restrição e Indução do Movimento 
foi a mais eficaz para melhora de função manual, contribuindo para potencializar o tratamento 
fisioterapêutico de hemiparéticos crônicos. 
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Karine Moizés de Sousa Soares, Dayane Batista Rodrigues, Juliana Furtado, Diogo Lima Pereira 

 
Resumo 
 
Objetivo: observar a prevalência de hipotireoidismo congênito em neonatos atendidos pelo 
laboratório de triagem neonatal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da cidade de 
Anápolis – GO no ano de 2011. Métodos: foi realizado através da captação de dados com acesso 
exclusivo ao arquivo físico da instituição utilizando dados estatísticos para demonstração de 
resultados. Resultados: No ano de 2011 foram atendidos pelo laboratório da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Anápolis, 74.569 neonatos onde destes somente 69 pacientes foram 
realmente suspeitos de serem portadores da doença representando (01) um caso para cada 1.080, 
com prevalência pelo gênero masculino. Segundo esta pesquisa o estado de Goiás é o estado de 
maior prevalência de hipotireoidismo congênito se comparado a outros estados brasileiros. 
Conclusão: O hipotireoidismo congênito no estado de Goiás se encontra acima dos valores esperados 

e encontrados no ano de 2008 segundo pesquisa realizada pelo laboratório da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais onde pudemos observar a crescente predominância pelo gênero masculino 
divergindo com outras pesquisas. 
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Estratégias de educação nutricional para hipertensos participantes do hiperdia 

de Anápolis-GO 
Erlane de Jesus Melo Souza, Maysa Paula dos Santos 

 
Resumo 
 
A hipertensão arterial sistêmica representa uma doença crônica, não transmissível, de natureza 
multifatorial, que resulta em uma das principais causas de morte no Brasil, onde sua prevalência 
atinge de 30% dos adultos e mais de 50% dos idosos. O objetivo do presente estudo é propor 
estratégias de educação nutricional como incentivo a prática de atividades física, bem como avaliar 
a aceitação de um tempero alternativo ao sal de cozinha conhecido como “sal de ervas” pelos 
pacientes hipertensos atendidos pelos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Estratégia 
de Saúde da Família como sugestão para a diminuição do consumo de medicações hipertensivas 
com uma substituição do consumo de sal de cozinha pelo “Sal de Ervas”, para e avaliar o estado 
nutricional dos hipertensos assistidos pela Equipe Saúde da Família em várias micro áreas atendidas 
pelas unidades de saúde. Foi avaliada a circunferência de cintura e aferida a pressão arterial e 

incentivados a prática de atividade física onde será sugerida a caminhada pelos benefícios 
comprovados em estudos. Foi distribuída amostras de 50 gramas do tempero alternativo 
denominado como “Sal de Ervas” para os hipertensos e uma ficha de avaliação da aceitabilidade. 
No resultado final, observou-se que os hipertensos que reduziram o sal e substituição por ervas e 
especiarias atingiram bons níveis de satisfação na analise com aceitação do “sal de Ervas” superior 
a 90% dos hipertensos, houve a diminuição da Pressão arterial sistêmica na maioria dos indivíduos 
que consumiram este tempero alternativo, houve uma média de diminuição da hipertensão de mais 
60%. 
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Relações entre qualidade de vida, stress e uso de álcool e drogas em 

universitários do curso de psicologia 
Débora Aparecida Ramos de Azambuja, Patrícia Soares Baltazar Bodoni 

 
Resumo 
 
Muitos estudos consideram que quando uma pessoa passa pelo vestibular e consegue ingressar na 
universidade, cria muitas expectativas pela realização de um sonho, um avanço profissional, um 
objetivo cumprido. Com toda esta expectativa inicia-se o semestre, e logo começam as novidades, 
as matérias e com elas os cronogramas com esses os trabalhos, aí começa o desafio contra o tempo, 
datas próximas umas das outras, surgindo assim o desespero e com ele o pensamento “será que 
vou conseguir”, esse pensamento traz o sentimento de incapacidade diante de tantas informações 
e responsabilidades com datas a serem cumpridas e é então que pode surgir o stress e com esse a 
necessidade de estudos que verifiquem essa realidade e que possam sugerir formas de enfretamento 
para esse problema. O presente trabalho apresentou os resultados obtidos em relação à qualidade 
de vida e o uso de álcool, drogas e outras substâncias e a incidência e fase do stress. Sendo possível 

relacioná-los de forma a visualizar que de forma unânime mantém uma boa qualidade de vida, 
embora há stress, onde encontram-se na fase de resistência com predominância em sintomas 
psicológicos, a maioria não necessita de intervenção quanto ao uso de álcool, drogas e outras 
substâncias, mas demonstram alguns números relevantes, que pedem uma atenção maior para que 
não ocorra uma disfunção que prejudique a saúde dos mesmos. 
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Manejo técnico da neurose de transferência e a compulsão à repetição em 

crianças adotivas 
Denise Badauy de Menezes, Márcio Luppi 

 
Resumo 
 
O presente artigo teve como objetivos: pesquisar sobre o conceito e o manejo técnico da neurose 
de transferência e correlacionar o processo de transferência no setting terapêutico à compulsão à 
repetição em crianças adotivas. A transferência consiste em uma necessidade de repetição, vivido 
no setting terapêutico na relação paciente/analista. O fenômeno transferencial proporciona que as 
representações traumáticas e relações objetais que habitam no psiquismo do paciente venham à 
tona. A conceituação de transferência como repetição de necessidades, que não foram 
compreendidas e ressignificadas, propicia que o paciente tenha um espaço novo e singular onde ele 
possa reexperimentar vivências emocionais traumáticas, malresolvidas e desestruturante. Por 
compreender que a criança adotiva carrega o trauma emocional de ter sido rejeitada e abandonada, 
fez-se uma pesquisa bibliográfica para descrever o manejo técnico da transferência que será uma 

ferramenta que auxiliará na prática do atendimento psicoterápico as famílias adotivas, uma vez que, 
o tema adoção já vem sendo pesquisado a dois projetos anteriores a esse: A Importância do 
Atendimento Psicoterápico às Famílias Adotivas e Compulsão à Repetição com crianças Adotivas. 
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A percepção da população do município de Anápolis sobre o aparecimento de 

super-bactérias em decorrência do uso irracional de antibióticos 
Marcus Vinícius Borges Rodrigues, Bruno Rocha Menezes, Wellington Costa Nascimento, Janine 

Aquino Lemos Mundim 

 
Resumo 
 
A multirresistência adquirida por alguns micro-organismos, sobretudo bactérias, causada pelo uso 
irracional de medicamentos, se tornou uma das maiores preocupações da medicina atual. 
Mecanismos de resistência como a bomba de efluxo, impenetrabilidade, proteção ribossômica, 
produção de beta-lactamases, e beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) estão cada vez mais 
comuns entre bactérias de diferentes gêneros, e a automedicação por falta de informação, ou até 
mesmo prescrição errônea, são uma das principais causas dessa situação. Dentre os principais 
objetivos desse estudo podemos destacar a análise e comparação do grau de conhecimento 
relacionado ao uso de antibióticos, e o surgimento das chamadas super bactérias, com enfoque em 
diferentes classes sociais da cidade de Anápolis-GO. Após resultados parciais pode-se perceber que 

as mulheres são as que mais fazem uso da automedicação sobretudo numa faixa etária entre 40 a 
50 anos e que fora os antibióticos os analgésicos são os mais utilizados. A pesquisa apontou ainda 
a presença de pessoas de diferentes classes sociais com níveis de escolaridade bem diferenciados, 
entretanto como ainda não terminou a coleta de dados, não se possui elementos suficientes para 
correlacionar o uso indiscriminado do antibiótico com o nível de conhecimento e esclarecimento da 
população. 
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Prevalência de hepatite C nos profissionais das unidades de pronto atendimento 

24 horas de Campo Grande-MS 
Amanda Engers De Oliveira, Andréa de Siqueira Campos Lindenberg 

 
Resumo 
 
Ainda hoje, informações globais, nacionais e regionais sobre a epidemiologia do Vírus da Hepatite C 
são importantes e necessárias. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima para o mundo a 
existência de 170 milhões de portadores crônicos, fato que tem levado as autoridades de saúde 
pública a considerar a Hepatite C a grande pandemia do século XXI. Como no Brasil é clara a 
limitação de estudos epidemiológicos sobre o referido assunto, este estudo descritivo e de 
abordagem quantitativa teve como objetivo verificar a prevalência de Hepatite C nos profissionais 
das Unidades de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), da cidade de Campo Grande – Mato Grosso 
do Sul, no período de julho a outubro de 2012, bem como estabelecer possíveis associações entre 
a presença do marcador sorológico do VHC e fatores de risco para a doença. Os dados foram 
coletados através de entrevista, realizada por meio de um questionário, como instrumento para 

obtenção de dados pessoais, socioeconômicos e fatores de risco, com posterior realização do teste 
rápido para detecção qualitativa de anticorpos do vírus da Hepatite C. Os resultados mostraram que 
apesar de todos os profissionais entrevistados possuírem fatores de risco fundamentados na 
literatura, nenhum apresentou-se com soropositividade ao VHC através da realização do teste 
rápido. Este estudo forneceu ferramentas importantes para a revisão e elaboração de estratégias 
de prevenção, educação e proteção para minimização de riscos inerentes à contaminação ao vírus 
da Hepatite C. 
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O enfermeiro no processo de acreditação hospitalar 
Wagner Rodrigo da Cruz, Solange Cristina Denzin Rosa 

 
Resumo 
 
Com o crescimento no setor da saúde os processos estão sendo avaliadas pelo cliente cada vez 

mais, não mais pelo custo, mas pela qualidade do produto ou serviço. E na atualidade, a qualidade 
é essencial à sobrevivência das organizações num mercado altamente competitivo. O gerenciamento 
da qualidade vem sendo cada vez mais utilizado e se tornando uma realidade nas organizações, 
levando os gestores e administradores conscientizar e responder rapidamente às variações nas 
condições de mercado, incorporando os mais eficazes métodos gerenciais. Os programas de 
qualidade têm sua matriz na teoria sistêmica, clássica que apresenta limitações em face da 
compreensão do jogo de forças da arena organizacional e dos conflitos de interesse típicos destas 
organizações. A gestão administrativa em instituições hospitalares vem evoluindo para a visão de 
satisfação do cliente e a eficácia nos processos de gestão e assistência hospitalar, valorizando o 
paciente, humanizando o atendimento e adotando medidas que visem atender as crescentes 
exigências e necessidades da população. 
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Índice de qualidade de vida dos 'alunos' do curso de Fisioterapia da Faculdade 

Anhanguera de Piracicaba que desenvolvem e aplicam a 'Terapia do Riso' 
Ana Paula Soledade Graciano, Luciano Júlio Chingui, Maria Theresa Munhoz Severi 

 
Resumo 
 
O A terapia do riso constitui um desafio para os profissionais da saúde, justificando a necessidade 
de estudos direcionados para essa área. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi investigar 
os efeitos da “terapia do riso” na qualidade de vida dos estudantes do curso de fisioterapia da 
faculdade Anhanguera de Piracicaba. Participaram da pesquisa, 4 voluntários do sexo masculino e 
11 do sexo feminino com idade entre 18 a 40 anos. Os alunos foram submetidos a atividades de 
“Terapia do Riso” que envolvem dinâmica de grupo, exercícios de alongamento e aquecimento, 
expressão corporal, exercício cênico, construção do Clown e de escultura de balões. As atividades 
de terapia do riso foram desenvolvidas na Faculdade Anhanguera de Piracicaba, quinzenalmente 
fora do horário de aula, com duração de uma hora. A qualidade de vida dos voluntários foi avaliada 
no inicio e no final do estudo por meio do Questionário de Qualidade de Vida SF-36 versão Brasileira 

modificada. Os resultados do presente trabalho expressam melhorias na qualidade de vida da 
maioria dos participantes. 
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Taubaté/SP 
Rodrigo Lehmkuhl, Zilda Aparecida dos Santos, Priscila Milena de Almeida, Mila Gabriela Faria 
Santos, Sabrina Santos, David Jonsen da Silva, Silvana Rocha da Silveira 

 
Resumo 
 
A capacidade funcional vem emergindo como uma componente chave para a avaliação da saúde da 
população senil. A saúde mental pode interferir na capacidade funcional, na capacidade de auto 
cuidado e nas relações sociais dos idosos. Isso faz com que a saúde mental se torne um fator de 
predisposição para a manutenção da capacidade funcional. Objetivo: Verificar em percentual como 
se classifica os indicadores da saúde mental e das atividades de vida diária dos idosos participantes 
de grupos de convivência. Método: O presente estudo caracteriza-se por descritivo transversal, no 
qual obteve uma amostra de 80 idosos. Como instrumentos de avaliação foi aplicado o questionário 

BOAS que compreende 9 sessões. Sendo que neste estudo foram utilizadas às sessões saúde física 
(II); atividade de vida diária (IV); saúde mental (VII). Os critérios de inclusão delineados foram: 
população com idade igual ou superior a 60 anos. Resultado: Dos indicadores de saúde mental 
obtivemos: 93.8% de participantes do gênero feminino, 70% se sentem satisfeitos em relação à 
sua vida em geral, 63,8% relata não sofrer solidão no ultimo mês e 92,5% afirmantes que viver 
vale apena, com relação ao indicadores de AVD: 98,8% caminham em superfície plana, 88,8% saí 
de casa para médias distâncias , 93,8% pegam ônibus; 93,8% saem para curtas distâncias, 93,8% 
vestem-se sozinho, 93,8% realizam as atividades domésticas. Conclusão: O presente estudo 
demonstrou que tanto os indicadores da saúde mental como das atividades de vida diária, 
apresentam-se com um percentual relevante entre a classificação satisfatória e muito satisfatória. 
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Avaliação das oportunidades domiciliares através do inventário HOME e 

correlação com a escolaridade materna 
Maria Alice Silveira, Audrei Fortunato Miquelote 

 
Resumo 
 
A literatura nos mostra que o desenvolvimento motor do indivíduo é permeado por diversos fatores 
colaboradores e não somente de fatores intrínsecos e genéticos. O ambiente em que a criança se 
desenvolve, o cuidado e o afeto dos pais, os estímulos e a alimentação da criança ocupam espaço 
significativo no processo de maturação e aquisição de independência. Dessa forma o objetivo desse 
projeto foi avaliar a qualidade das oportunidades para o desenvolvimento motor em ambientes 
domésticos de crianças com até cinco anos de idade de diferentes níveis socioeconômicos, e 
correlacioná-los com a escolaridade materna. O resultado foi composto da resposta de 15 
inventários HOME e questionários ABIPEME, que foram aplicados aos pais ou responsáveis pela 
tutela das crianças que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foi adotado como 
critério de inclusão na pesquisa os lares onde resida pelo menos uma criança com idade até cinco 

anos e que os responsáveis pela tutela estejam dispostos a permitir a observação de um dia em sua 
rotina e responder o questionário de maneira fiel à situação escolar. Os resultados obtidos nesse 
estudo permitem concluir que das crianças avaliadas, a maioria obteve boa pontuação tanto do 
inventário HOME quanto do questionário ABIPEME, verificando boas oportunidades do ambiente 
domiciliar e do nível socioeconômico. Dada a importância ao estímulo precoce no desenvolvimento 
infantil, cabe aos profissionais da área da saúde e da educação atuarem no diagnóstico de tais riscos 
ao desenvolvimento infantil e na orientação das famílias para diminuir e até eliminar prejuízos 
futuros. 
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Incidência de cisticercose em carcaças de bovinos e suínos em abatedouro do 

interior de São Paulo 
Nathalia Antonelli Coscarelli, Bárbara Piscitelli Costa, Marcy Lancia Pereira 

 
Resumo 
 
A saúde e prevenção de doenças zoonóticas como as parasitoses, de uma população tem como 
essencial dependência a manutenção do saneamento básico, regras de higiene, cuidado com 
alimentos, água, solo e principalmente orientação a essa população, não deixando de considerar os 
aspectos culturais dessa região. Pode-se considerar a Cisticercose um grave problema de saúde 
pública quando levado em conta países ou regiões em desenvolvimento mais tardio. Neste projeto 
será realizada uma pesquisa de caráter zoonótico em carcaça de suínos e bovinos com a intenção 
de pesquisa sobre platelmintos em abatedouro no interior de São Paulo para avaliação de carcaça 
visual e colheita de material com cortes para a obtenção de fragmentos da região a ser avaliada e 
armazenamento em recipientes com formol à 10% visando a procura de cisticerco em músculos, 
vísceras e olhos para a visualização microscópica e conclusão da presença ou ausência da doença, 

sendo utilizados 10% dos animais abatidos/dia e métodos laboratoriais: como lâminas de coleta em 
abatedouros, relatórios e comparativos com outras pesquisas já realizadas pelo Governo do Estado, 
tendo como importância principal a Taenia saginata responsável pela cisticercose em bovinos de 
grande importância econômica provocando perdas financeiras aos produtores e a neurocisticercose 
como perigo de disseminação aos humanos. 
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Mal do pé da batata doce causado po Plenodomus destruens 
Larissa da Silva Mendes, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
O mal-do-pé de batata-doce (Plenodomus destruens) é considerado uma das doenças mais 

destrutivas da cultura da batata-doce. O patógeno causa a necrose nas ramas, apodrecimento das 
raízes e morte da planta. O objetivo deste trabalho foi avaliar a reação de cultivares de batata-doce 
a Plenodomus destruens em condição de casa de vegetação. As cultivares utilizadas foram: Princesa, 
Brazlândia Branca, Brazlândia Roxa, Brazlândia Rosada, Beauregard e Coquinho. As mudas foram 
plantadas em vasos de 4,0 litros contendo mistura de solo areia lavada, esterco bovino e palha de 
arroz carbonizada na proporção de 1:1:1:1 e mantidas em casa de vegetação. Estas foram 
inoculadas 60 dias após o plantio, depositando 3,0 mL de suspensão de conídios no solo próximo à 
haste da planta, na concentração de 1,5 × 106 conídios. mL-1. A incidência da doença foi avaliada 
60 dias após. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com cinco 
repetições e parcelas de três vasos com duas plantas. As cultivares Coquinho e Brazlândia Rosada 
não diferiram entre si e apresentaram as menores incidências, 38,3% e 40,5%, respectivamente. 
As cultivares Princesa, Brazlândia Rosada, Beauregard e Brazlândia Branca também não diferiram 

entre si e apresentaram incidências de 60,0%, 66,7%, 73,3% e 88,1%, respectivamente. Todas as 
cultivares foram suscetíveis a P. destruens. 
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Influência de enriquecimento ambiental no comportamento de uma fêmea da 

espécie Ateles marginatus no Zoológico de Brasília 
João Lucas Franco de Lemos, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
A etologia demonstra que o comportamento do animal varia de acordo com as condições ambientais 
em que está inserido. Espécimes cativos apresentam alterações comportamentais e fisiológicas, isso 
ocorre devido às condições ambientais limitantes encontradas nos recintos. Estudos de 
enriquecimento ambiental vêm mostrando que técnicas simples de intervenção, melhoram o bem 
estar físico e psicológico dos animais. A aplicação de enriquecimento no recinto visa propiciar ao 
animal um repertório de comportamento semelhante ao que ele teria no ambiente natural e o 
aumento do bem estar. O estudo foi realizado com uma fêmea cativa da espécie Ateles marginatus 
(macaca-aranha-da-testa-branca) do Zoológico de Brasília . Foram utilizados como estímulos toras 
de madeiras de aproximadamente 4 metros, cordas, castanhas e ameixas encapsuladas dentro de 
garrafas pet de 250 ml. Foi observado uma diminuição na ociosidade e um aumento na exploração 

do meio. Os resultados sugerem que houve uma melhoria no bem estar do animal após a aplicação 
do enriquecimento. 
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comportamento animal; macaca-aranha; bem estar. 
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Enriquecimento ambiental com elefantes africanos (Loxodonta africana) no 

Zoológico de Brasília 
Valquíria de Brito dos Santos, Rosangela Santiago Ribeiro, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
O enriquecimento ambiental tem como objetivo o bem-estar de animais mantidos em cativeiro, 
estimulando o comportamento natural das espécies. As mudanças de abito criando no recinto dos 
animais mais complexos com características similares ao habitat natural. O recinto tem efeitos sobre 
o comportamento dos animais e as pesquisas podem ajudar num melhor manejo e bem-estar para 
exemplares cativos. Os elefantes africanos (Loxodonta africana) são os maiores mamíferos 
terrestres, com cerca 5 toneladas. Herbívoros, comem cerca de 100 kg de folhas e frutos por dia, 
em natureza consome mais de 70 espécies de herbáceas e lenhosas. Possuem presas de marfim e 
orelhas longas; são considerados pouco agressivos. O estudo foi realizado no Zoológico de Brasília 
no período de Fevereiro a Agosto, com duração de 5 horas diárias totalizando 90 horas para casa 
animal, de observações dos elefantes. As informações foram reunidas e classificadas e avaliadas a 

mudança de hábitos dos elefantes. Os resultados foram organizados em proporções das categorias 
comportamentais. 
 
Palavras-chave 
 
grandes mamíferos; comportamento animal; enriquecimento ambiental. 
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Estudo do comportamento da ema (Rhea americana) na Fundação Jardim 

Zoológico de Brasília 
Jean Carlos Aragão dos Anjos, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
A ema (Rhea americana) é a maior ave brasileira encontrada em toda America do Sul, sendo 
registradas em áreas de campos, cerrados e pântanos. São animais onívoros e apresentam 
dimorfismo sexual. Sofre ameaça de extinção por conta da caça e da diminuição de ecossistemas. 
O estudo sobre comportamento é uma importante ferramenta para o entendimento da vida de 
animais mantidos em recintos. A utilização de técnicas de observação de aves no processo de 
aprendizagem tem a possibilidade de conscientizar o ser humano sobre a própria ação que tem 
sobre a natureza. O estudo foi realizado com um grupo de emas formado por 3 fêmeas e 3 machos 
que vivem em um recinto de aproximadamente 300m2, com alguns arbustos e todo gramado. A 
observação das emas foi feita pela manhã, duas vezes por semana, num total de 20 horas. Foram 
observados todos os comportamentos da ave, sendo feitas as devidas anotações pra que fosse 

gerado o etograma do estudo. As emas apresentaram comportamentos elevados de locomoção no 
período estudado. 
 
Palavras-chave 
 
aves; enriquecimento ambiental; conservação. 
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Comparação da araneofauna entre Cerrado e Mata de Galeria do Jardim Botânico 

de Brasília-DF 
Feliphe de Freitas Novais, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
Neste trabalho foi feito o levantamento da araneofauna do Jardim Botânico de Brasília, com o 
objetivo de comparar a diversidade entre duas fitofisionomias diferentes, Cerrado sensu stricto e 
Mata de galeria, utilizando como método de coleta armadilhas de solo do tipo “pitfall”. Em cada área 
foram instaladas 90 armadilhas, dispostas em três “grids” cada, totalizando 190 armadilhas, que 
ficaram expostas por sete dias do mês de fevereiro, correspondente a estação chuvosa. Durante o 
período foram coletadas 165 aranhas sendo 49 adultas. Estas foram separadas em 27 
morfoespécies, pertencentes a 14 famílias, das quais as mais abundantes foram Lycosidae, 
Linyphidae e Corinnidae. As morfoespécies mais abundantes foram Lycosidae sp. Leprolochus 
birabeni e Orinocosa sp. No cerrado sensu stricto foram coletados 22 indivíduos distribuídos em 13 
morfoespécies, sendo Leprolochus birabeni a mais abundante e na mata de galeria 27 indivíduos de 

14 morfoespécies tendo Lycosidae sp. como mais abundante. Utilizando o índice de diversidade de 
Simpsom, foi obtido o valor de 13,5 para as duas áreas juntas, analisando por área foi obtido 5,5 
para a mata de galeria e 10,1 para o cerrado sensu stricto. 
 
Palavras-chave 
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Estudo da história natural de borboletas (Lepidoptera) no Zoológico de Brasília 
Thayane Pereira da Silva, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
Os insetos tem uma grande importância ecológica no meio ambiente terrestre, sendo a classe 

insecta três vezes maior que todos os outros grupos de animais. Está associada a vários fatores 
evolutivos, um deles á a interação inseto-planta (Coevolução) que permite uma maior diversificação. 
Como as borboletas são consideradas frágeis à destruição, trabalhos sobre a biologia delas, podem 
ajudar na conservação dessas espécies. O objetivo do presente projeto é contribuir com o 
conhecimento biológico abstraído de lepidópteros que vivem na Fundação Jardim Zoológico de 
Brasília e conhecer a longevidade da espécie e aspectos ecológicos associados.Serão feitas 
anotações para acompanhamento da evolução nessas fases. O trabalho será realizado pelo período 
da manhã, no mínimo três vezes por semana, na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. O estudo 
prevê o acompanhamento de todo o ciclo de uma espécie, a ser escolhida devido a sazonalidade 
que acontecem alguns indivíduos. Esse observação buscará o tempo, alimentação (qualidade e 
quantidade de alimento) e demais aspectos em cada fase da espécie estudada. 
 

Palavras-chave 
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Ocorrência de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) na Floresta 

Nacional de Brasília 
Priscila de Freitas Bezerra, Rodrigo José Viana Leite, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
O Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) é um mamífero terrestre encontrado em campos, 
savanas e florestas, possui longa língua, com dieta especializada em formigas e cupins. Os 
tamanduás-bandeiras são animais que sofrem o risco de extinção devido a uma série de fatores, 
como baixo índice de reprodução, diminuição de hábitat, incêndios, atropelamentos e muitos desses 
fatores recebem influencia direta de atividades humanas. A presença de animais que sofrem algum 
tipo ameaça de extinção sinaliza para importância de aumento de ações de conservação. A presente 
pesquisa foi realizada através de visitas semanais a Área 1 da Floresta Nacional de Brasília, em 
busca de vestígios do animal de estudo, para realizar coleção de dados sobre a ocorrência de 
tamanduá-bandeira. Atualmente, são poucos os vestígios desses animais na área de estudo, o que 
indica uma diminuição da população no local estudado. Estudos de população e ecológicos devem 

ser feitos sobre os tamanduás para acompanhamento desses animais. 
 
Palavras-chave 
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Ecologia do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) na Floresta Nacional de 

Brasília 
Rodrigo José Viana Leite, Juliano Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é o maior canídeo da América do Sul. Onívoro, a dieta da 
espécie inclui frutos, insetos, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos, sendo um animal típico de 
campos cerrados e áreas de matas e um importante dispersor de sementes. A conservação dos 
fragmentos de vegetação nativa com a realização de levantamentos, recuperação de áreas 
degradadas e planos de manejo, são essenciais para preservação da mamíferos. Os estudos sobre 
aspectos ecológicos de animais selvagens são muito importantes para monitorar as atividades por 
eles desenvolvidas em um ecossistema. O presente estudo foi realizado na Floresta Nacional de 
Brasília, através de rondas semanais, em busca de vestígios de canídeos. Os registros encontrados 
foram catalogados com a data e o local, além de anotações sobre outros dados relevantes. O lobo-
guará é um importante dispersor de sementes no local. São necessárias ações para conservação da 

espécie de canídeo na Unidade de Conservação. 
 
Palavras-chave 
 
Canidae; Interações Ecológicas; besouros-coprófagos; unidade de conservação. 
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Vestígios de insetos minadores em Roupala montana: comparação entre 

fitofisionomias do cerrado 
Luciano Nonato de Castro Martins, Ângela do Nascimento Silva, Weslei Lacerda Bonfim, Juliano 

Bonfim Carregaro 

 
Resumo 
 
Minadores são insetos que residem na epiderme das plantas se alimentando do parênquima foliar 
deixando um rastro dentro da folha e somente quatro ordens desses insetos tem esse habito de 
formar minas nas folhas que são os Dípteros, Lepidópteros, Coleópteros e Himenópteros. A espécie 
Roupala montana também conhecida com carvalho brasileiro e carne-de-vaca e bastante comum no 
cerrado . O cerrado possui fitofisionomias distintas e estudos sobre interação inseto planta se torna 
importante para aumentar o conhecimento sobre herbivoria, uma comparação feita entre dois tipos 
de fitofisionomias cerrado campo sujo e Cerrado denso. Este trabalho verifica se a diferença dos 
tipos de minas encontrada entre as fitofisionomias e também comparar em qual das fitofisionomias 
o parasitismo e maior, os resultados mostraram que no cerrado denso o parasitismo e maior e que 

a presença de minas do tipo redonda caminha e serpentina também ocorre com maior frequência 
no cerrado denso minas do tipo manchão não teve diferença significativa entre as fitofisionomias, 
As duas fitofisionomias apresentaram os quatro tipos de minas. 
 
Palavras-chave 
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Teste de capacidade macrobiótica de extratos glicólicos em fungos dermatofitos 
Luanna Fernandes Roque Pena, Thayane Pereira da Silva, Mayron Paes de Almeida, David Duarte 
França 

 
Resumo 
 

Dermatófitos são fungos que podem invadir tecidos queratinizados do homem e de animais, fazendo 
assim que se possam originar várias infecções. O fungo Malassezia furfur normalmente é encontrado 
na microbiota dérmica humana e geralmente é inofensivo, porém em algumas situações torna-se 
patogênico. O trabalho tem como objetivo a elaboração de extratos glicólicos para avaliação da 
atividade antifúngica. O fungo usado será coletado da Micoteca da faculdade Anhanguera de Brasília, 
inoculado e cultivado em meio de cultura, serão utilizados apenas organismos no estado 
leveduriforme. Após o crescimento, eles serão repicados para meio específico contendo aros de 
papel filtro embebido de extratos glicólicos em diferentes concentrações (15, 20 e 30%). Para a 
preparação dos extratos, serão utilizadas as plantas arnica (Lychnophora pinaster – casca e caule), 
jatobá (Hymenaea courbaril – casca) e barbatimão (Stryphnodendron adstringens - casca). O 
crescimento das colônias de fungos será analisado após 60 horas da inoculação. Não foi encontrado 
plantas com potencial antifúngico para o combate ao fungo causador de micoses. 
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Estudo da correlação entre idade materna avançada e síndrome de Down nas 

APAEs da cidade de Guarulhos 
Fabio Augusto Souto Lopes de Souza, Ana Cláudia Sousa Alves, Camila Oliveira dos Santos, 

Alexandre Torchio Dias 

 
Resumo 
 
A Síndrome de Down (SD) é uma doença genômica caracterizada, na maioria dos casos, pela 
trissomia livre do cromossomo 21 sendo o avanço da idade materna é um dos principais fatores de 
risco para sua geração. O diagnóstico inicialmente é baseado no exame clínico, entretanto, o 
atendimento médico especializado e a realização de testes diagnósticos citogenômicos devem ser 
realizados para se efetivar a correlação genótipo-fenótipo e o aconselhamento genético familiar. O 
presente trabalho teve por objetivos: levantar o número de portadores da SD na Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade de Guarulhos – Unidade Vila Rio, verificar a correlação 
entre idade materna avançada (IMA) e a incidência desta doença e, verificar a acessibilidade dos 
seus portadores às especialidades médicas e de diagnóstico laboratorial. Os resultados obtidos 

demonstraram que aproximadamente 8% dos alunos matriculados são portadores da SD, sendo que 
cerca de 36% destes foram concebidos por mães com IMA no período gestacional. Quanto ao acesso 
dos alunos com SD à medicina especializada, não há registros de atendimento clínico com o 
geneticista e nem da realização de exames confirmatórios da etiologia da SD. Os resultados da 
correlação entre a IMA e a incidência da SD corroboram com a literatura, destacando a inexistência 
de atendimento especializado aos alunos. Implantar políticas públicas que integrem as doenças 
genômicas no Sistema Único de Saúde (SUS) em Guarulhos é essencial para suprir as necessidades 
clínicas, diagnósticas e terapêuticas dos seus usuários e, consequentemente, para efetivar ações 
preventivas, como o aconselhamento genético familiar. 
 
Palavras-chave 
 

Síndrome de Down; Trissomia 21; idade materna avançada; acessibilidade à atendimento médico 
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Reconhecimento de frutas, legumes e verduras por crianças 
Aline Romio Eiras, Rosana Gomes de Torres Rossi 

 
Resumo 
 
Objetivo: Avaliar o reconhecimento de frutas, legumes e verduras por crianças na fase escolar. 

Métodos: Trata-se de um estudo transversal, realizado com 89 crianças matriculadas no ensino 
fundamental I de uma escola estadual de Santo André-SP, selecionada por conveniência. Após 
consentimento livre e esclarecido dos pais ou responsáveis, as crianças foram caracterizadas quanto 
ao gênero, idade, nível socioeconômico e estado nutricional. Responderam a um questionário semi-
estruturado sobre o reconhecimento de frutas, legumes e verduras preenchido pelos pesquisadores, 
mediante a apresentação de 10 alimentos in natura de cada grupo (frutas, legumes e verduras) que 
verificou se reconheciam o alimento, seu nome, se gostavam e o motivo e local de consumo. 
Resultados: O nível de conhecimento das frutas mostra que as crianças conhecem a maioria, exceto 
para kiwi, caqui, carambola e mexerica. Quanto ao conhecimento dos legumes indica que as crianças 
não conhecem a maioria dos legumes, exceto para cebola, cenoura e tomate. No grupo das verduras 
os alimentos mais conhecidos foram a alface, brócolis e couve-flor. Conclusão: As crianças possuem 
baixo conhecimento dos alimentos pertencentes ao grupo das frutas, legumes e verduras. Sendo 

assim, necessário o desenvolvimento de ações educativas e recursos de educação nutricional com 
o objetivo de formação de hábitos alimentares saudáveis. 
 
Palavras-chave 
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Perfil nutricional de indivíduos portadores do vírus HIV em utilização de terapia 

anti-retroviral 
Edilene Aparecida Almeida Silva, Rosana Gomes de Torres Rossi 

 
Resumo 
 
Objetivo: Descrever o perfil social e nutricional de portadores do vírus HIV em uso de terapia 
antirretroviral a fim de facilitar um aconselhamento nutricional eficiente e individualizado. Métodos: 
Por meio de estudo transversal, foram analisados prontuários de 42 pacientes atendidos no 
ambulatório de Infectologia de uma Universidade de São Paulo. Verificou-se dados referentes ao 
gênero, idade, raça, grau de instrução, hábitos de vida (tabagismo, etilismo), presença de diabetes, 
consumo de macronutrientes e recordatório de 24 horas que foi utilizado para avaliar a composição 
nutricional com auxílio do programa Avanutri® para energia, proteína, lipídeos, carboidratos, fibras, 
vitamina A, E, C, B1, B6, B12, zinco, cálcio, selênio e ferro. Resultados: No grupo estudado há mais 
homens que mulheres infectados pelo vírus, com idade média de 47,50 (±8,69) anos. A ingestão 
de macronutrientes comparado com os valores da Acceptable Macronutrient Distribution Ranges 

está dentro da distribuição aceitável. A ingestão de micronutrientes encontra-se em risco de 
inadequação, exceto para ingestão de cálcio e fibras que apresentam consumo inadequado. 
Conclusão: Os indivíduos do grupo estudado são mais frequentemente do gênero masculino, cor 
branca, estado civil solteiro, com instrução entre ensino fundamental e médio completos, estado 
nutricional sobrepeso e com inadequação nutricional para todos os itens avaliados excetos para os 
macronutrientes. 
 
Palavras-chave 
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Gestão municipal de políticas públicas dirigidas à saúde R 
Milena Nogueira de Moura, Eduardo Aparecido Urbano, Rogério dos Santos Morais, Sergio Ferreira 
da Silva 

 
Resumo 
 

A importância e os desafios para a implantação de políticas públicas para atender adequadamente 
as necessidades e promover a qualidade de vida da população é um desafio onde se buscam soluções 
na promoção da saúde e as estratégias na gestão pública para enfrentamento dos problemas 
contemporâneos e a sua relação com os compromissos éticos da política e do sistema de saúde 
brasileiros. Neste contesto se faz importante estudar as bases da Política Nacional de Promoção da 
Saúde que o Ministério da Saúde vem construindo, bem como a descentralização do Sistema único 
de saúde (SUS) que vem sendo implantada desde 1988 oferecendo uma complexa estrutura para 
tomada de decisões criando um atendimento igualitário que deve promover a saúde de toda 
população. A importância das parcerias e das representações em diferentes setores da sociedade 
como entidades publica ou não e da sociedade civil, incentivando a participação social nos processos 
de decisão e gestão, e a corresponsabilidade com processos de saúde visando à promoção do bem 
estar social. 

 
Palavras-chave 
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Conscientização sustentável empresarial 
Elaine Barbosa Nogueira, Renata de Paula Silva, Suéllen Aparecida Camargo Gonçalves, Rogério dos 
Santos Morais, Sergio Ferreira da Silva 

 
Resumo 
 

Os problemas ambientais causados pelas organizações estão nas mãos dos gestores, e cabe a eles 
novas atitudes para solucioná-los. É preciso haver uma conscientização sustentável empresarial, 
para o desenvolvendo das atividades produtivas. Esta pesquisa tem por objetivo identificar 
alternativas e ações necessárias para uma nova forma de administrar e até mesmo de levar estas 
ações para a sociedade, transformando atitudes e despertando o interesse no que diz respeito à 
proteção do planeta. Atualmente, o grande desafio para as empresas, é preocupar-se com sua 
eficiência produtiva e os impactos que podem causar ao meio ambiente. Mas, para a maioria delas, 
essa preocupação ainda não se transformou em práticas administrativas e operacionais efetivas, 
pois se tivessem sido implantadas, os problemas ambientais não teriam a intensidade que tem hoje. 
A solução para os problemas ambientais ou sua diminuição exige uma nova atitude dos gestores, 
que devem considerar o meio ambiente em suas decisões e adotar ações administrativas e 
tecnológicas que possam contribuir para aumentar a capacidade de suporte do planeta. Ou seja, as 

empresas devem deixar de criar problemas e passar a criar soluções. 
 
Palavras-chave 
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Motivação organizacional 
Mariana Aparecida Ribeiro, Cristina Gomes Oliveira, Rogério dos Santos Morais, Sergio Ferreira da 
Silva 

 
Resumo 
 

Nos últimos anos as organizações têm percebido a importância de estimular seus colaboradores, e 
tem se preocupado mais com as estratégias que utilizam para motivá-los. Pois sabem a importância 
do colaborador para se obter sucesso empresarial. Por isso, torna se necessário destacarmos a 
importância da motivação para as pessoas e organizações, uma vez que tal processo mostra-se 
transformador de qualquer ambiente organizacional, levando conseqüentemente a um maior 
envolvimento e comprometimento das pessoas no desenvolvimento de suas atividades, contribuindo 
significativamente para a eficácia organizacional. O desafio é como integrar as pessoas e a 
organização, como fazer com que o objetivo e metas dos dois sejam as mesmas, técnicas e 
instrumentos são vitais para fazer essa união, que é necessária para o futuro de muitas organizações 
da atualidade. Os efeitos da desmotivação no trabalho podem gerar vários atritos entre organização 
e seus colaboradores, do lado das organizações, podem sofrer perdas de seus padrões de qualidade 
e produtividade. Da parte das pessoas, as consequências negativas estão ligadas à saúde física e 

mental, ao stress, à baixa produtividade e a falta de desempenho no trabalho, sem contar a falta 
de comprometimento e de fidelidade com a com sua organização. 
 
Palavras-chave 
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A importância do planejamento estratégico de marketing aplicado nas pequenas 

empresas 
Andréa de Moraes Dias, Fernanda Aparecida Victorino dos Santos, Gláucia Nascimento Melo, Valéria 

Aparecida Coimbra 

 
Resumo 
 
Essa pesquisa tem como objetivo analisar a importância de um planejamento estratégico de 
marketing aplicado nas pequenas empresas, tendo como principal alvo os mercados de bairro. 
Atualmente, o maior desafio de uma empresa de pequeno porte é se manter no mercado, 
principalmente para os famosos mercadinhos de bairros, visto que as grandes redes da industria 
alimentícia tem invadido os espaços com auto-serviços, grandes áreas de vendas e com um enorme 
mix de produtos. E, para minimizar os efeitos negativos deste ambiente turbulento, torna-se 
essencial um planejamento estratégico de marketing, visando condições para que a empresa se 
mantenha competitiva. Para isto, há a necessidade da melhora dos serviços e a fidelização de 
clientes. Este estudo toma como base o mercado Maranatha, situado na Vila Zezé de Jacareí e se 

tornou viável graças ao fato de umas das autoras ser integrante da família dos proprietários do 
estabelecimento, o que permitiu facilidade aos acessos dos dados. 
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Relações públicas na internet: uma estratégia para a Copa de 2014 
Ana Cláudia Pena, Márcia da Silva Coelho, Marcos Aurélio Duarte Fernandes 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com intuito de identificar as principais 

características que uma ferramenta de comunicação eficiente necessita, para atender os desejos e 
necessidades dos turistas que visitam a cidade de Brasília. Para alcançar os resultados esperados 
foi realizada ampla pesquisa bibliográfica sobre turismo, comunicação, Relações Públicas e internet. 
Para ampliar as fontes de dados para o estudo foi realizada pesquisa de campo de cunho quantitativo 
e qualitativo com turistas em visita à capital. Com os resultados colhidos nessas avaliações, 
verificou-se que Brasília não possui uma ferramenta que atenda as expectativas desse público em 
termos diversos. Com base no que foi analisado na pesquisa bibliográfica e na de campo, vê-se a 
possibilidade de promover uma comunicação adequada para o público de turistas da cidade, por 
meio de uma ferramenta elaborada com precedentes teóricos e práticos, utilizando-se conceitos e 
teorias de relações públicas. 
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A importância das agências de comunicação trabalhar de maneira sustentável 
Iamara Cristina Macêdo Rocha, Marcos Aurélio Duarte Fernandes 

 
Resumo 
 
Nas últimas décadas é cada vez mais necessária a reflexão sobre os problemas e desafios globais. 

Nesse âmbito é fundamental que ocorra uma mudança de paradigmas por parte dos cidadãos e das 
organizações. É necessário adotar práticas sustentáveis que inovam e desafiam a todos a respeito 
de consolidar as dimensões econômica, ambiental e social nos negócios. O planeta está sofrendo 
mudanças devido ao comportamento inadequado da humanidade, isso agravou mais depois da 
Revolução Industrial que provocou profundas mudanças nos meios de produção, afetando 
diretamente nos modelos econômicos, sociais e humanos, tais mudanças levam a reflexão de que é 
necessário haver mudanças comportamentais por parte de todos os indivíduos seja ele empresário 
ou cidadão. Esse artigo objetivou investigar ideias e práticas sustentáveis que possam ser incluídas 
no processo de trabalho das assessorias e agências de comunicação. Em sua metodologia de estudo, 
trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, no qual foram utilizados os instrumentos de 
observação não participante, questionário misto e entrevista semi-estruturada feitos diretamente 
com as agências de comunicação. 
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Administração do tempo 
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Resumo 
 
A administração do tempo vem sendo um tema abordado de alta relevância, e muito discutido, 

principalmente no mundo corporativo. Desde os primórdios dos estudos da Administração Clássica, 
na época da Revolução Industrial, passando na era da Revolução Tecnológica no início dos anos 90 
até os atuais dias, sempre existiu o questionamento sobre como seria possível administrar melhor 
o tempo. O desafio não é apenas gerenciar o tempo, mas a pessoa e gerar ou preservar 
relacionamentos. O objetivo deste trabalho foi compreender como as ferramentas da Administração 
do Tempo podem servir de apoio para o aumento da produtividade na vida profissional. Uma das 
causas principais das reclamações do ser humano nos dias atuais é sem dúvida falta de tempo para 
realizarmos tudo que gostaríamos. Muitas pessoas têm sensação de que a vida está fluindo muito 
rápido e que acabam atropelando as coisas realmente importantes na vida. Administrar o tempo na 
era em que vivemos tornou-se algo totalmente indispensável e necessário, que deveria ser inserido 
na escola de ensino básico, para que criássemos bons hábitos de produtividade logo na nossa 
infância. Não existem técnicas mágicas que irão resolver o seu problema do dia para a noite. É 

preciso que você pense um pouco sobre sua própria vida para escolher ter mais tempo, pois como 
veremos mais a diante em diversos momentos, você é quem escolhe ter ou não ter mais tempo, 
mais foco, mais equilíbrio em mais atividades importantes. 
 
Palavras-chave 
 
gerenciamento; revolução tecnológica; administração; tempo. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Kanban 
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Santos Morais 

 
Resumo 
 

A vantagem competitiva baseada na dimensão de tempo está associada aos objetivos da produção: 
velocidade, pontualidade e flexibilidade. Este trabalho tem como objetivo, mostrar uma visão geral 
sobre Kanban dentro do conceito de Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing). O Kanban é uma 
ferramenta essencial do Lean Manufacturing. Ele permite sincronizar os fluxos de materiais e os 
fluxos de informações dos processos desconectados para que o Just In Time de toda a cadeia de 
fabricação seja possível. Os cartões de Kanban são usados para controlar a movimentação de 
material no chão-de-fábrica e viabilizar a produção através do Sistema Puxado. O Kanban tem 
origem japonesa e ele se mostrou como um elemento de importância fundamental para as produções 
se tornarem mais competitivas tanto no Japão como no ocidente. O termo Kanban significa cartão, 
no sistema são utilizados cartões para acionar a produção. O cartão é acionado pelo centro produtor 
subsequente e assim a produção é liberada. Para que o Kanban tenha um bom funcionamento é 
preciso que o processo subsequente sempre retire, do processo precedente, as quantidades de peças 

que necessita, pois o processo precedente só produz com o Kanban em mãos, cada Kanban está 
associado a um único produto; os produtos não tem defeitos; o número de Kanban seja reduzido 
gradativamente: o objetivo é reduzir a quantidade de estoque em processo e intensificar o ritmo de 
trabalho. 
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Qual o papel do profissional de comunicação para promover a acessibilidade em 

instituições bancárias 
Larissa Arruda Alves, Liliane Hipólito Bezerra Dantas, Vadirene de Miranda Tavares, Marcos Aurélio 

Duarte Fernandes 

 
Resumo 
 
As estruturas físicas das instituições financeiras atualmente apresentam adaptações para atender 
as necessidades dos deficientes físicos, proporcionando acessibilidade, porém com relação à área 
de comunicação é necessário que haja melhorias para sua eficácia. Diante disso, neste artigo 
científico são apresentadas informações que embasam a criação de diretrizes para a realização de 
uma comunicação eficiente entre o público específico de deficientes físicos e/ou pessoas com 
mobilidade reduzida e as instituições financeiras, tendo como objeto de estudo a Caixa Econômica 
Federal (CEF), buscando assim um relacionamento mais humanizado com este público diferenciado. 
Para se obter uma comunicação satisfatória as políticas de comunicação de uma instituição devem 
estar de acordo com a prática oferecida no cotidiano. O objetivo geral deste artigo científico é 

apresentar informações que embasam a criação de diretrizes para a realização de uma comunicação 
eficiente entre o público específico de deficientes físicos e/ou pessoas com mobilidade reduzida e as 
instituições financeiras. 
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Atendimento ao público 
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da Silva, Valéria Aparecida Coimbra 

 
Resumo 
 

O Cartão de Visita de uma empresa é a recepção. É através da recepcionista que as portas de uma 
empresa são abertas ao público, por isso a grande importância deste primeiro contato contribui, 
como meio de estabelecer um contato útil, efetivo e humano entre o público interno e externo. O 
profissional responsável pelo atendimento ao público deve estar muito bem preparado para realizar 
esta tarefa. O bom atendimento se faz pela busca da gentileza, simplicidade e principalmente 
educação. As informações dadas devem ser corretas, completas, atualizadas e de fácil compreensão, 
de forma que sirvam de referência para que todos. O profissional do atendimento deve sempre estar 
disponível ao atendimento perfeito na orientação do cidadão, necessitando de um 
comprometimento, a começar por aqueles que determinam as direções e as estratégias maiores, ou 
seja, o mais alto nível da administração. Para tanto veremos a seguir alguns requisitos importantes 
para se tornar um bom profissional deste ramo. 
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As implicações do uso do mapa conceitual como estratégia de ensino em 

psicologia 
Ricardo Teiji Paula Takaki, Ruben Artur Lemke 

 
Resumo 
 
A presente pesquisa pretende descrever de que forma o uso do mapa conceitual pode contribuir 
para a construção de uma aprendizagem significativa e as implicações de seu uso como ferramenta 
no ensino de psicologia no contexto do Aprendizado Baseado em Problemas. Para isto foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica e sobre a Aprendizagem Baseada em Problemas e a ferramenta do mapa 
conceitual. Num segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo no curso de psicologia da 
Universidade Anhanguera-Uniderp com o objetivo de descrever quais as implicações do uso do mapa 
conceitual no processo de ensino, suas potencialidades e os problemas que envolvem seu uso. A 
pesquisa de campo consistiu na realização de grupos focais com a amostra de 27 acadêmicos, 
entrevistas semiestruturadas com dois professores tutores e o registro fotográfico de mapas 
conceituais. Verificou-se que o uso do mapa conceitual favorece o estudo, em sua organização, 

sistematização e na compreensão do conteúdo através de sua visualização. Identificou-se da mesma 
forma, a existência de dificuldades na construção dos mapas conceituais entre os acadêmicos, 
evidenciando o desconhecimento da teoria que embasa esta ferramenta. A pesquisa pretende 
contribuir com as reflexões sobre o ensino de psicologia e o uso de metodologias ativas de 
aprendizado. 
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O futuro verde das empresas 
Monique Paula Félix da Silva, Andréia Letícia de Siqueira, Rogério dos Santos Morais, Sergio Ferreira 
da Silva 

 
Resumo 
 

A sustentabilidade e a responsabilidade social estão se tornando dois fatores de grande importância 
para qualquer organização, que deseja ser bem vista pelo mercado. Desta maneira, o foco deste 
trabalho é discutir, entender e procurar uma alternativa para melhorar a sustentabilidade nas 
empresas. As organizações têm um papel fundamental a desempenhar para garantir a 
sustentabilidade ambiental. Eles precisam chegar a um modelo de negócio que não apenas os 
beneficie, mas também contribua para a segurança do ambiente e da sociedade. Neste trabalho, 
são apresentadas teorias para entendimento de sustentabilidade, que foi desenvolvido com base em 
levantamento bibliográfico, pesquisa de campo e análise dos dados. Com o descarte politicamente 
correto dos resíduos sólidos das empresas, apoiamos o plano de Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – Lei 12.305/2010 que determina que até 2014, todos os municípios deverão fazer a 
reciclagem e a compostagem do resíduo sólido e a sociedade por meio de uma vida mais equilibrada 
que envolva de forma harmônica todas as camadas sociais existentes criando uma corrente que 

influenciará as futuras gerações. 
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O atendimento e o fornecimento de medicamentos para o tratamento de 

pacientes com HIV pela rede de saúde pública: uma análise do entendimento 

judicial no TJ-SP de 2008-2011 
Camila Martins Cabral, Francisco Nelson de Alencar Junior 

 
Resumo 
 
As obrigações na área da saúde são partilhadas pela União, pelos Estados-membros, pelos 
Municípios e pelo Distrito Federal, como se conclui do exame do artigo 198 da Carta Magna, que 
instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS), assentando a solidariedade entre as pessoas políticas no 
custeio e gerenciamento do sistema. A saúde é dos bens mais intangíveis e preciosos do ser humano 
e, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, é dever do Estado a garantia 
fundamental desta prestação.O acesso aos portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
a uma assistência farmacêutica de qualidade representa um dos maiores desafios para os sistemas 
de saúde, principalmente nos países subdesenvolvidos. O ritmo acelerado da expansão da epidemia 

nos países pobres tem acarretado uma crescente demanda por cuidados médicos, incluindo o uso 
de medicamentos antirretrovirais (ARV), o que impõe aos governantes a necessidade premente de 
buscar soluções economicamente viáveis para a questão. Este trabalho discute a eficiência da 
distribuição de medicamentos para pacientes portadores do vírus HIV, tendo como ponto de partida 
análise bibliográfica e julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo entre 2008 a 2010. 
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Motricidade de lactentes que vivem em abrigo 
Bruna dos Reis, Denise Campos 

 
Resumo 
 
Introdução: Acredita-se que por carência de estimulação, vínculos afetivos e atenção emocional, 

crianças que vivem em abrigos podem apresentar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. 
Objetivo: Avaliar a motricidade de lactentes que vivem em abrigo, visando detectar precocemente 
possíveis atrasos ou alterações motoras, e encaminhá-los para intervenção. Metodologia: Tratou-se 
de um estudo transversal. Foram incluídos 5 lactentes, com idade entre zero e 12 meses, de ambos 
os sexos, que vivem em abrigo. Foram excluídos lactentes que apresentaram síndromes genéticas 
e malformações congênitas. Para avaliação do desempenho motor foi utilizada a Alberta Infant Motor 
Scale (AIMS), uma escala canadense que visa detectar lactentes com suspeita de atraso ou alteração 
no desenvolvimento motor. Resultados: Pôde-se notar que a maioria dos lactentes (80%) foram 
classificados abaixo do percentil 50, ou seja, abaixo da média do grupo normativo canadense. Cabe 
destacar ainda que 40% dos lactentes apresentaram suspeita de atraso motor, visto que foram 
classificados no percentil 5, e por isso foram encaminhados para estimulação precoce na clínica de 
fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Campinas (FAC). Além disso, as cuidadoras do abrigo foram 

orientadas quanto a atividades que podem ser realizadas para estimular o desenvolvimento motor 
das crianças. 
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Estudo da influência da propaganda no comportamento infantil 
Maria Noemia Oliveira Gomes, Maurici Luis Scarpari 

 
Resumo 
 
Resumo Desde que nasce a criança é influenciada pela família e outros agentes a fazer suas escolhas 

e a comportar-se de modo a ser aceita na sociedade. Até sua entrada na escola, na maioria das 
vezes não é considerada consumidora autônoma e sim, influenciadora e prescritora nas decisões de 
compras (MCNEAl, 1993; GUBER & BERRY, 1995). A partir do momento que entra na escola e 
começa a conviver com os colegas e professores e a ter maior contato com outras mídias além da 
televisão, já com uma certa autonomia, a criança passa a experimentar o papel de consumidora em 
várias categorias. Aprende a fazer suas escolhas e torna-se a decisora no processo de compra, 
apesar de ainda precisar ser financiada. Os profissionais de Publicidade, Propaganda e Marketing 
têm um importante papel na decisão de compra das crianças, pois buscam cada vez mais estratégias 
para levar o público infantil a convencer os adultos a adquirir os produtos que ele deseja. Esse 
projeto procura realizar um estudo que ajude a esclarecer qual a influência da propaganda no 
comportamento infantil e como a família pode interferir nessa influência. 
 

Palavras-chave 
 
propaganda; infantil; influência; comportamento; fatores. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Análise dos aspectos tributários e da viabilidade do terceiro setor e da filantropia 
Diego Vitor Dalmagro, Simone Martins, Vanessa Sebben 

 
Resumo 
 
O presente artigo apresenta uma análise a respeito da fenomenologia do Terceiro Setor, em especial 

a filantropia, que representa uma parcela de aproximadamente 338.000 (trezentos e trinta e oito 
mil) entidades no Brasil, conforme os últimos dados do IBGE. Nesse sentido, a pesquisa averigua 
os aspectos tributários e a sua exequibilidade, tendo por fundamento, como amparo legal, a 
Constituição Federal de 1988, a Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), a Lei nº 
12.101/2009 (conhecida por lei da filantropia), juntamente com o Decreto nº 7.237/2010, que 
dispõe sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). Destarte, 
analisam-se, no contexto empresarial, os benefícios concedidos às entidades filantrópicas no aspecto 
tributário, em contrapartida com as obrigações que são exigidas delas para manterem a Certificação 
de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), a qual é emitida pelos ministérios 
responsáveis pela área em que tais entidades atuam, e verifica-se a sua viabilidade em concorrência 
com empresas tributadas pelo Lucro Real ou pelo Lucro Presumido. 
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Cidadania na internet: participação e interatividade como ferramentas de 

transformação social 
Thais Pereira Braga, Jussara Luiza Vicente Resende, Larissa Ribeiro da Silva 

 
Resumo 
 
O presente trabalho analisa o potencial da internet como ferramenta e divulgação de movimentos 
sociais e de promoção da cidadania por meio da participação e da produção coletiva de informação. 
Motivada principalmente pela força das redes sociais, a maior oferta de interatividade na internet é 
analisada nesse artigo como ferramenta de promoção social a luz de autores como Castells, Medeiros 
e Moraes. Ao final propõe-se a criação de um site online colaborativo, a ser desenvolvido na segunda 
fase da presente pesquisa, que reunirá informações de diferentes movimentos sociais existentes no 
Distrito Federal e tornará possivel averiguar a efetividade da participação e a interatividade como 
ferramentas de transformação social em organizações sociais locais. As dinâmicas colaborativas na 
internet têm provocado diversas mudanças no modo de produção e organização social. De acordo 
com Ferrari (2010) por ter plasticidade e ser elástico, o ciberespaço permite misturar, articular e 

incorporar formatos não textuais em textuais, imagéticos em sonoros e vice-versa – tudo em um 
fluxo de negociações entre os meios. A partir desta perspectiva, a presente pesquisa analisará a 
participação e a interatividade como ferramentas eficazes na promoção social, buscará dar 
visibilidade a alguns movimentos sociais, divulgando suas ações e trabalhos realizados na internet, 
além de tentar aproximá-las da sociedade. 
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África do Sul no Sistema Internacional 
Timoteo Carolino Magela Ribeiro, Grazihely Berenice Fernandes dos Santos Paulon, Alexandre Honig 

Gonçalves 

 
Resumo 
 
O presente artigo, ao analisar o paradigma contemporâneo do Sistema Internacional, disserta a 
respeito da ascensão individual e coletiva dos países em desenvolvimento, de forma específica, 
nesta pesquisa, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tais países vivenciam a partir do início 
do século XXI novas formas de obter os resultados positivos em suas relações internacionais, 
transpassando os antigos moldes da supremacia militar sobre as demais fontes de poder. De forma 
estatística e teórica, o autor reproduz parte dos argumentos do livro do teórico das Relações 
Internacionais, Joseph Nye: “O Paradoxo do Poder Americano – Por que a única superpotência do 
mundo não pode prosseguir isolada.” para sustentar e estruturar a participação do poder e da 
economia no Sistema Internacional. A partir desta construção teórica, os países citados têm 

comprovado através de análises estatísticas seus crescimentos, exigindo reflexões sobre a 
ineficiência do unilateralismo militar na nova ordem mundial. Declarada a parcela de importância da 
econômica sob as formulações de políticas externas, as novas sociedades aumentaram a submissão 
dos participantes do cenário internacional às transações econômicas e ao mercado internacional, 
ficando a caráter desta globalização econômica o rumo do planeta nos anos vindouros. Portanto, o 
objetivo deste artigo é explicitar o ponto em que a produção teórica encontra-se com as estatísticas 
elencadas para legitimar os anseios do recente agrupamento de Brasil; Rússia; Índia; China e África 
do Sul, no cenário internacional, discutindo as diferentes visões, clássicas e modernas, de defender 
os interesses nacionais. 
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Desafio da democracia no Oriente Médio: Egito pós Mubarak, perspectivas de 

governo 
Natalia Barreto Lino, Grazihely Berenice Fernandes dos Santos Paulon 

 
Resumo 
 
Este artigo visa analisar as perspectivas no cenário político egípcio, após a queda do presidente 
Hosni Mubarak, até a sua renuncia em 12 de fevereiro de 2011. Realizou-se um levantamento 
histórico com a finalidade de contextualizar os fatos que antecederam o chamado 'Dia da Revolta' 
em 25 de janeiro de 2011, culminando nas eleições realizadas em junho de 2012. O resultado do 
pleito foi a vitória do candidato Mohamed Mursi, representante do Partido da Liberdade e Justiça, 
braço político da Irmandade Muçulmana. O objetivo pretendido neste trabalho é abordar um tema 
debatido na comunidade 1nternacional: a crescente onda de revoltas populares que atingiram o 
mundo árabe na primeira década do século XXI, trazendo mudanças a vários governos com regimes 
autoritários no Oriente Médio e norte da África. O recente contexto político de revolução das massas 
traz consigo incertezas quanto ao novo regime de governo a ser estabelecido, em especial no Egito, 

em razão do papel do Islã, representado pela Irmandade Mulçumana que ganhou força no levante 
popular, colocando-se em oposição ao regime coercitivo de Mubarak em conformidade com as 
reivindicações da população. Por fim, o artigo procura discutir o desafio de se estabelecer os 
princípios da democracia neste país que detém importante papel na região. 
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Resumo 
 
A presente pesquisa visou discutir por meio de exame bibliográfico, o acesso à justiça, iniciando as 

discussões acerca das definições sobre o tema. Houve em seguida uma exposição sobre a evolução 
histórica do Estado e suas influências no acesso à justiça pelo cidadão. Na sequência analisou-se a 
função do Estado e o papel do assistido no acesso à justiça contextualizados no Estado Democrático 
de Direito permeado por grandes movimentos sociais, globalização, desenvolvimento tecnológico 
vertiginoso e o aumento de sujeitos de direitos coletivos. A análise foi realizada sob o auxílio da 
ciência política, da sociologia, da filosofia e da antropologia. Em seguida demonstrou-se as soluções 
encontradas pelo Estado brasileiro, apresentando inclusive o acesso pela via administrativa como 
uma alternativa ao assistido. E finalmente houve a análise comparada: a experiência em outros 
países com o objetivo de fornecer subsídios para a elaboração de novas propostas de soluções ou 
de fazer repensar as propostas de soluções utilizadas para solucionar a questão da eficiência e 
eficácia dos serviços prestados pelo Estado brasileiro para garantir o acesso à justiça. 
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Francisca Renata Câmara da Silva, Celia Regina Gonçalves Franzoloso, Josué Rodrigues dos Anjos-
Jr. 

 
Resumo 
 

A sustentabilidade se tornou um dos temas mais comentados e discutidos em todo o mundo e a 
internet e suas mídias foram os facilitadores deste processo. Este estudo visa em sua primeira fase, 
pesquisar todas as influências nas diversas áreas de estudo da comunicação que contribuíram para 
que as redes sociais se tornassem essa nova forma de comunicação instantânea no mundo. Numa 
segunda etapa através de uma plataforma de mídias sociais, incentivar a população a promover o 
desenvolvimento sustentável com ações de propaganda instantânea de eventos e movimentos 
voltados para a sustentabilidade. A utilização das redes via internet móvel como facebook e twitter 
são ferramentas utilizadas em publicidade pela instantaneidade, e não utilização de outras fontes 
de energia mais poluentes para divulgação. A criação de um blog, enquanto meio de comunicação 
para disseminação de propostas sustentáveis, foi projetada e disponibilizada. Com os estudos, 
entendemos que o sistema de informação é válido quando a sua utilização é totalmente explorada 
e aproveitada. Os resultados finais virão da eficácia mensurada em termos de acesso e comentários 

participativos. 
 
Palavras-chave 
 
sustentabilidade; internet; mídias sociais; propaganda e publicidade. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Melhoria no atendimento ao cliente no comérico automotivo 
Willian Roberto de Campos, Antonio Carlos de Melo Junior, Rafael Godoi da Silva, Sergio Ferreira da 
Silva 

 
Resumo 
 

O projeto irá auxiliar o atendimento ao cliente, sempre tentando encontrar a melhor abordagem e 
a mais adequada ao perfil do cliente, é comum nas lojas de automóveis os clientes entrarem sempre 
com certa desconfiança, dentro de nossas expectativas esse projeto irá auxiliar os donos e gestores 
das lojas a melhorarem seu atendimento, estratégia de venda e principalmente irá auxiliar os 
vendedores, que são a linha de frente da loja. O objetivo é deixar o cliente mais satisfeito e o mais 
confiante possível para efetuar a compra de seu produto. O único material em uso no projeto foi 
pessoas, também foi realizada uma pesquisa com profissionais que trabalham na área comercial 
desse segmento. Nosso foco não é de forma alguma, os atendentes, pretendemos alcançar a 
excelência através do profissionalismo no atendimento. Hoje existem pessoas que estão trabalhando 
na área do atendimento e existem pessoas que são da área de atendimento. 
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Composição nutricional de doces industrializados e caseiros de festas infantis 
Lais Rocha Soares, Heloisa Alves Sousa Falcão 

 
Resumo 
 
A preocupação com uma alimentação saudável é cada vez mais evidente e passou a constituir uma 

necessidade para os indivíduos. Neste sentido a ingestão de açúcar deve ser controlada e moderada, 
pois o excesso deste pode representar prejuízo à saúde. No entanto, os doces fazem parte do hábito 
alimentar em virtude de traços culturais e regionais, ao mesmo tempo em que são agradáveis ao 
paladar. Foram analisadas os teores de umidade, cinzas, açúcar e gordura de doces caseiros e 
industrializados.Os resultados obtidos indicaram que os teores de umidade para os doces em calda 
de figo e o em pasta de goiaba foram de 34,3% e 32,4%, açúcares totais de 35,4% e 31,9% e 
gorduras de 1,0%.Para os dados para doces de festa beijinho e brigadeiro industrializados o teor de 
umidade foi de 29,6% e 15,9%, açúcares totais de 23,4% e 12,9% e gordura total 5,4% e 4,8%. 
Os doces de leite industrializados e caseiro, os teores de umidade foram de 28,1% e 24,4%, 
açúcares totais de 15,4% e 11,4% e 6,9% de gordura para ambos. O beijinho e brigadeiro caseiro 
apresentaram 8,01% e 31,81% de umidade e 5,09% e 15,38% para açúcar. Conclui-se pelos 
resultados que a composição nutricional apresenta elevados valores calóricos e energéticos 

representando um fator de risco para doenças. 
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O cenário do marketing nas auto escolas de Taubaté 
Francisco de Castro, Ana Teresa Ratti Oliveira Rosa, Rosana Mansur Ponzoni 

 
Resumo 
 
A pesquisa tem como objetivo entender o cotidiano de pequenas empresas do segmento de 

educação no trânsito da cidade de Taubaté, São Paulo, e observar se há nelas, deficiências básicas 
que possam ser corrigidas ou melhoradas por ações voltadas ao marketing. A análise dos casos foi 
feita diretamente nas empresas selecionadas e, apoiada pelo estudo teórico e exploratório, parte do 
princípio de que determinadas atividades são indispensáveis a qualquer empresa prestadora de 
serviços. No decorrer dos estudos foram apontados indícios relevantes da carência de ações internas 
e externas de marketing, tais como, cuidados com as evidências físicas dos serviços, ausência de 
pesquisas de opinião, comunicação institucional e planejamento da promoção de vendas. Os 
resultados desta pesquisa devem estimular o questionamento a respeito da necessidade de uma 
revisão no modo de trabalhar a imagem dos profissionais de marketing prováveis seus mercados 
potenciais, evidenciando sua atividade como essencial para fomentar um diferencial competitivo, 
que não seja só propaganda, no contexto corporativo. 
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A importância da gerência contábil nas pequenas e micro empresas 
Cristiano Lima da Silva, Josley da Silva Magalhães, Carlos Roberto Benjoino da Silva 

 
Resumo 
 
A preparação da base gerencial contábil das empresas é fundamental para o bom desempenho das 

atividades, relacionadas à sua própria sobrevivência no mercado competitivo. Então podemos 
estabelecer fundamentalmente critérios para sua melhor organização e efetivamente chegando a 
sua satisfação e a dos clientes/usuários do sistema contábil empresarial como um todo. A idéia é 
efetuar a identificação da importância da aplicabilidade da gestão contábil nas organizações, tanto 
nos próprios escritórios de contabilidade para sua otimização quanto nas empresas de vários 
segmentos que poderão usufruir de uma gestão eficiente, chegando ao ápice da conquista 
empresarial que é um dos maiores objetivos das empresas que tem a determinação de se 
estabilizarem nesse mercado. Realizamos através de estudos bibliográficos consultas a obras de 
autores que venham a contribuir com informações úteis a nossa pesquisa referentes à utilização de 
informações contábeis nas organizações e seu ponto de vista tendo como objetivo a relação com os 
resultados alcançados. 
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Boa forma? design bioético da propaganda de medicamento fitoterápico 

veiculada em meio impresso 
Valdirene Queiroz Rezende, Daniela Amado Rabelo, Rosana Miranda Passos 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem por objetivo identificar o perfil do design bioético da propaganda de 
medicamento fitoterápico veiculada na revista Boa Forma no verão (dezembro de 2011 a março de 
2012), segundo o valor de vulnerabilidade. Aliada ao referencial bibliográfico - repositórios da 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM) e das Cátedras 
Unesco de Bioética; o método Gestalt do Objeto (2009) e o referencial de vulnerabilidade, presente 
no artigo de William Saad Hossne, foram utilizados para identificação desse perfil de design. O 
design bioético é o resgate, sob uma perspectiva da vulnerabilidade, de uma publicidade que priorize 
o ser humano enquanto indivíduo frágil e que demanda um sistema ético para que ele não adoeça. 
O princípio da propaganda, segundo esse design, reflete não apenas o consumidor frágil, como 
também toda uma política pública de saúde presente nos seus profissionais, nos gestores, na política 

interna de saúde e em todo o sistema. 
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A utilização da internet para mobilizar a sociedade brasileira em causas 

políticas: o caso do movimento contra a corrupção 
Wellida Araujo Resende, Mariella Silva de Oliveira 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa analisa o Movimento Brasil Contra a Corrupção (MBCC) na ótica de seu perfil no 
Facebook. A pesquisa quanti-qualitativa se utiliza de netnografia e pesquisa de opinião para 
entender as novas formas de divulgação de conteúdos online. Verificou-se que foram utilizados 
imagens, vídeos, links e palavras de convocação para mobilizar os usuários para participação na III 
Marcha Contra a Corrupção realizada em abril na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A pesquisa 
revelou que metade dos usuários que responderam o questionário foram motivados a participar da 
Marcha pelo Facebook. E o uso da referida rede social pelos organizadores foi pensada de maneira 
estratégica, uma vez que o baixo custo e o grande alcance de pessoas tornou viável a escolha do 
Facebook para esta mobilização. A utilização da internet com vistas a mobilizações políticas tem 
sido utilizada com frequência no exterior, e isso tem motivado outros países como o Brasil a 

seguirem o mesmo caminho. 
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Webwriting: análise da Informação para as mídias digitais dos portais G1 e R7 
Stephanie Cristhyne Araújo da Silva, Mariella Silva de Oliveira 

 
Resumo 
 
Este estudo analisa os portais de notícias G1 e R7, através de suas home pages e página contendo 

a notícia principal. Utilizou-se da metodologia de análise de conteúdo e pesquisa bibliográfica para 
o desenvolvimento e, posterior, comparação dos dados. Ao longo da pesquisa, analisaram-se os 
elementos do Webwriting e da Agenda Setting, no período de 07 a 13 de maio de 2012. O objetivo 
dessa pesquisa é verificar nas camadas do site, os elementos para elaboração de conteúdo que são 
importantes aspectos para construir uma informação em sites noticiosos. Por meio da pré-análise 
definiu-se as categorias utilizadas como: análise das camadas, dos elementos para elaboração de 
conteúdo, dos gêneros jornalísticos, elementos multimídia, local da informação e informações 
relevantes sobre a coleta de dados em ambos os portais. A partir disso, houve a construção de um 
formulário de codificação para verificar o padrão e a construção dos textos de notícias na web. O 
estudo revela que cada site possui características próprias, variando na quantidade de banners 
publicitários, quantidade de links que apresentam um desdobramento maior da notícia, utilização 
ou não de elementos multimídia que reforcem o uso de mídias que diferenciam a internet de outros 

meios de comunicação, além de outras particularidades que são utilizadas para a elaboração de 
conteúdo nas notícias principais. 
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Direito de resposta: Infraero x jornais impressos 
Vaneska Freire Marques, Adriana Mesquita do Nascimento, Mariella Silva de Oliveira 

 
Resumo 
 
O artigo analisa a ética no jornalismo impresso brasileiro, a partir de três grandes veículos – Folha 

de São Paulo (SP), O Estado de São Paulo (SP) e O Globo (RJ) – e sua cobertura referente à Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero. A amostra para a pesquisa compreendeu 118 
textos dos três jornais, além do acervo da assessoria de imprensa da Infraero, coletados ao longo 
do mês de outubro de 2011. Com enfoque no respeito ao direito de resposta, verificou-se que a 
maioria dos textos jornalísticos publicados não apresenta a versão da Infraero, postura que não 
condiz com a ética jornalística e o direito de resposta, assegurado na Constituição Federal Brasileira. 
A pesquisa analisa as publicações sobre a Infraero nesses meios de comunicação durante o mês de 
outubro de 2011, observando quantidade de matérias, posicionamento da estatal, erros cometidos, 
pedidos de correção e retratações. Para avaliar a divulgação jornalística das informações, as 
matérias são classificadas em positivas (quando houver elogios que transmitem uma boa imagem 
da empresa), negativas (texto com adjetivos que degradem a imagem da empresa) ou neutras (sem 
juízo de valor). 
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Perfil dos egressos no curso de administração nas modalidades de ensino 

presencial e a distância em uma instituição de ensino superior privada no estado 

do Rio Grande do Sul 
Queli Cristine Schenkel, Eliane dos Santos Goulart, Eduardo Mathias Cristello 

 
Resumo 
 
O presente estudo pretende conhecer o perfil acadêmico do estudante egresso no curso de 
Administração nas modalidade de ensino a distância e presencial, mediante um estudo de caso em 
uma instituição privada no RS. A realização da pesquisa deu-se nas turmas do curso de 
Administração EaD e presencial egressos do ano de 2012. Trata-se uma pesquisa exploratória, 
quantitativa, e para coleta dos dados foi aplicado um questionário mediante uma amostragem não 
probabilística por conveniência. foram pesquisados um total de 122 alunos, sendo que destes 35 do 
ensino a distância e 87 do ensino presencial e a análise dos dados foi feita com o auxilio do software 
estatístico Gretl. Os principais resultados obtidos até momento revelam que 58% dos pesquisados 

são do sexo feminino, e que cerca de 17% dos alunos do EaD estão na faixa etária dos 31 aos 40 
anos, e no ensino presencial a maioria 29% se encontra na faixa dos 21 aos 25 anos, outro dado 
importante é que 42% dos pesquisados egressos ainda não conseguiram atingir um objetivo pessoal 
com o curso e que 75% dos pesquisados da modalidade a distância optaram pelo curso em função 
da flexibilidade de horário e que 49% dos pesquisados do ensino presencial optaram por esta 
modalidade de ensino por consideram que assim aprendem mais. 
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Expectativas dos graduandos do curso de fisioterapia na sua Inserção no 

mercado de trabalho 
Alessandra Picceli, Patrícia Soares Baltazar Bodoni 

 
Resumo 
 
O presente estudo consistiu na investigação quanto à identificação de expectativas dos graduandos 
do curso de Fisioterapia do 1º, 3º, 5º e 7º semestres, totalizando 146 alunos participantes, em 
relação à sua inserção no mercado de trabalho, com base nos relatos dos sujeitos estudados, tais 
relatos foram obtidos por meio da aplicação de um questionário, visando à detecção de possíveis 
modificações dessas experiências no decorrer da graduação, apresentando: dados demográficos, 
expectativa no mercado de trabalho, formação inicial e vocacional. Com tais objetivos, a pesquisa 
possibilitou também uma análise dessas expectativas com relação à visão do aluno durante o curso, 
conforme suas decisões nas vivências e experiências oferecidas pelas atividades acadêmicas e 
relações com o mercado de trabalho, para que assim fosse estabelecido um parâmetro durante a 
graduação. As habilidades necessárias para o desempenho no curso em questão, também foi 

abordada, juntamente com as diretrizes que regem o curso superior de Fisioterapia, para que assim 
servisse de parâmetro entre as respostas coletadas nos questionários e componentes curriculares 
que o curso oferece. 
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A influência da propaganda na juventude 
Renato Ferreira Sirqueira, Raquel Manzo Prado Fernandes 

 
Resumo 
 
Esta pesquisa de iniciação científica visa identificar quais são os fatores que mais influenciam no 

processo decisório de compras realizadas por pessoas de 15 a 24 anos, faixa contemplada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como jovens com poder de consumo. Com a 
juventude consumindo cada vez mais e muito mais exigente, é necessário compreender tudo o que 
envolve sua escolha, qual o fator principal da decisão, quem mais influencia e o que pode atrair ou 
afastar esse público das marcas. Para levantar as informações pertinentes a essa questão, foi 
realizada uma pesquisa exploratória, que incluiu um questionário de perguntas fechadas, aplicados 
em uma amostra de 100 pessoas na faixa etária citada, todos eles estudantes do ensino médio, 
moradores da cidade de Barueri, de ambos os sexos e dos quais foram analisados os 
comportamentos sociais e consequentemente os de consumo. Esta pesquisa teve ainda, a aprovação 
do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Anhanguera e foi constituída por 23 questões 
fechadas, que foi ferramenta fundamental para podermos traçar um perfil de quais são os fatores 
influenciadores para a juventude e como transformar qualquer produto em sonho de consumo para 

essa geração. 
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A importância da brinquedoteca para os alunos do curso de pedagogia 
Eliana Silva Oliveira, Daniele Silveira Kobayashi, Márcia Cristina Gonçalves 

 
Resumo 
 
Nesta pesquisa pretende-se investigar a importância do lúdico na formação do aluno em Pedagogia 

e promover uma reflexão crítica e consciente de que utilizar o espaço de uma Brinquedoteca poderá 
contribuir para o desenvolvimento profissional de quem já exerce a profissão como educador, como 
de quem está se preparando para a formação. A brinquedoteca se constitui em um espaço provido 
de equipamentos e materiais pedagógicos para atividades de ensino, pesquisa e extensão, que 
oferece aos discentes do curso de Pedagogia a oportunidade de produzir, experimentar materiais 
pedagógicos que lhes permitem otimizar sua ação, relacionando teoria e prática. Utilizar o ambiente 
lúdico como um recurso pedagógico, possibilita ao profissional da educação trabalhar teoria e prática 
de forma recíproca e assim observar as relações que o meio tem com a cultura, a infância, a 
sociedade e seus desafios e avanços teóricos, práticos, ideológicos e tecnológicos. 
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O Desenvolvimento do comportamento leitor 
Ana Cláudia Pereira Barbosa, Daniele Silveira Kobayashi, Márcia Cristina Gonçalves 

 
Resumo 
 
Trata-se de uma pesquisa desenvolvida na brinquedoteca da faculdade Anahnguera de Campinas, 

unidade 4. O projeto teve por objetivo analisar por meio de atividades lúdicas propostas no espaço 
da brinquedoteca, o desenvolvimento do comportamento leitor de cinco crianças com idades de 
cinco a sete anos. Como instrumento de pesquisa foi utilizado a observação de cinco crianças que 
frequentam a brinquedoteca. Para desvelar os objetivos e refletir sobre a temática deste artigo 
apresentam-se os resultados premilinares e parciais das observações realizadas. A brinquedoteca 
oferece para a criança inúmeras atividades que possibilitam o desenvolvimento da ludicidade, 
permitindo que ela construa seu próprio conhecimento. O aluno monitor deve estar atento a todas 
as possibilidades para atrair os usuários, utilizando diferentes recursos como estratégia. Atrair a 
atenção das crianças é essencial para profissionais que usam a ludicidade como estratégia de ensino 
e este ambiente é propício para a o contato com a leitura e livros. 
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Imagens manipuladas na publicidade: estudo de caso das revistas Women’s 

Health e Men’s Health 
Aline dos Santos, Simone Alves de Carvalho 

 
Resumo 
 
Esse projeto pretende investigar como as revistas de beleza, moda e comportamento usam a 
manipulação de imagens para atingir o resultado desejado pelas campanhas publicitárias, porém 
através de imagens fictícias. Com isso, imagens trabalhadas são usadas para ludibriar o público 
leitor e criar o desejo de ter um “corpo perfeito”, adequado à nossa sociedade de consumo. As 
inúmeras revistas segmentadas que temos disponíveis levam a aceitação de imagens que não são 
reais, e usam esse estereótipo de perfeição para vender o seu produto ou serviço. Os públicos-alvo 
desses veículos que almejam o resultado mostrado, mas, na maioria das vezes, esse resultado é 
obtido através de programas eletrônicos de edição de imagem, tornando-o um simulacro da 
realidade. Espera-se com esta pesquisa entender melhor a influência da manipulação de imagens 
na construção do conceito do belo. Nessa pesquisa, procura-se identificar o que é a concepção do 

belo, tanto na antiguidade clássica, referência tradicional do conceito de beleza, como para a 
sociedade em que vivemos e a analisar o uso da beleza na propaganda; serão investigados os 
valores monetários envolvidos nesse mercado e serão estudados casos comparativos em revistas 
publicadas entre fevereiro de 2011 e abril de 2012, período escolhido por ser referente ao verão, 
época em que a sociedade está mais propensa a se preocupar com questões estéticas. 
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Clima organizacional voltado para reconhecimento de pessoas 
Thaís Fernanda da Silva Leite, Fernanda Aline da Silva, Jianna Maria Bertoldo, Sergio Ferreira da 
Silva, Valéria Aparecida Coimbra 

 
Resumo 
 

O presente trabalho referente à pesquisa de iniciação científica apresenta um estudo entre o clima 
organizacional e o reconhecimento e recompensa nas organizações. A Gestão da Ambiência 
Organizacional compreende na monitoração, no diagnóstico e na intervenção em aspectos que 
impactam as condições e relações de trabalho, A pesquisa de clima organizacional é um exercício 
altamente desenvolvido nas empresas em busca de melhorias contínuas no ambiente profissional, 
tudo para procurar uma formar de satisfazer seus empregados, criar um ambiente saudável e 
contribuir para melhoria da gestão, retratando ainda o grau de satisfação material e emocional das 
pessoas e a qualidade do ambiente interno da organização que é sem dúvida uma grande 
contribuição para debate contemporâneo no mundo empresarial, contribuindo também para a 
constituição de um corpo de empregados satisfeitos, motivados e comprometidos com os resultados 
da empresa. Em especial apresenta um estudo da aplicação do conceito de clima organizacional, e 
na pesquisa de ambiência, através de analises e verificações das práticas desenvolvidas pela área 

de gestão de pessoas. A metodologia utilizada consiste em pesquisas bibliográficas e artigos 
adquiridos da internet relacionados ao tema. 
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A importância da orientação profissional para escolha da carreira: um 

levantamento bibliográfico 
Fabíola Ribeiro Domingues de Mattos Eustachio, Priscila Camile Barioni Salgado 

 
Resumo 
 
O presente estudo tece uma reflexão, através de uma revisão bibliográfica, sobre a área da 
Orientação Profissional, a fim de verificar qual é a importância da prática da Orientação Profissional 
na escolha de uma carreira, bem como a sua relevância na ocorrência de evasão. Pretende-se 
entender de que maneira o alto índice de evasão de estudantes nos cursos superiores das faculdade 
e universidade, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas, pode estar 
relacionado à falta da vivência de um processo de Orientação Profissional. Tabelas comparativas são 
utilizadas para explicitar o resultado de estudantes ingressantes versus estudantes concluintes, 
mesmo quando fatores financeiros, como mensalidades, não estão presentes. Vemos trancamento 
de matrículas ocorrerem regularmente, o que comprova, em boa parte, a insatisfação dos 
estudantes com a futura carreira escolhida, principalmente pela ausência da Orientação Profissional 

no período que antecedeu sua decisão. Compreende-se isso como desperdício de tempo e recursos 
causado pela falta da vivência no processo da Orientação Profissional. 
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Estranho a si mesmo(?): análise do homem contemporâneo na obra 'O 

estrangeiro' de Albert Camus e os caminhos da autotransformação através da 

Jornada do Herói 
Thiago Cruz Domingues, Marilene Camerot 

 
Resumo 
 
Este artigo de natureza teórica fundamenta-se em reflexões a partir da obra 'O estrangeiro' de Albert 
Camus, problematizando a questão do homem contemporâneo no tocante à falta de perspectiva à 
vida e a relação criativa consigo mesmo. Após a caracterização do sujeito apresentado por Camus, 
acrescenta-se como alternativa à perspectiva encontrada na supracitada obra, complementações 
teóricas advindas do caráter de potência do homem e o conceito da jornada do herói, desenvolvido 
pelo mitólogo norte americano Joseph Campbell, dentro do âmbito psicoterapêutico, como uma 
expressão ativa do contato do homem com dimensões essencialmente humanas. Objetiva-se com 
este trabalho ampliar o debate acerca da importância e retomada dos aspectos mitológicos em 

contraposição à massificação racionalista que encontramos na contemporaneidade. Sendo assim, o 
desenvolvimento está subdividido em três seções: apresentação e a representatividade da obra 'O 
estrangeiro'; a delimitação do conceito 'jornada do herói' e em seguida o diálogo entre as duas 
seções apresentadas. Conclui-se então que a jornada do herói apresenta-se como alternativa de 
instrumentalização do psicólogo, cujo viés libertário, no sentido de auxiliar o homem a formular 
novos modelos de existência, bem como a retomada de outras funções psíquicas, como o sentimento 
e a intuição, podem oferecer novas alternativas de compreensão e participação no mundo. 
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Uma análise qualitativa Fenomenológica de cartas de suicidas 
Sheila Costa Ramos, Priscila Camile Barioni Salgado 

 
Resumo 
 
Este trabalho teve como objetivo identificar e compreender os sentimentos presentes nas cartas de 

pessoas que cometeram suicídio, fazendo uma reflexão que venha a contribuir para a elaboração de 
estratégias de prevenção. Como metodologia foi utilizada a análise qualitativa fenomenológica, 
adotando-se a análise de conteúdo para a identificação das unidades de significado durante a leitura 
das cartas. A compreensão do fenômeno mostrou que o indivíduo que comete suicídio manifesta 
sentimentos de rejeição, traição, vazio, falta de escuta e acolhimento, inadequação, cansaço, 
frustração, derrota, sofrimento e a esperança de uma vida melhor em outro plano. Este resultado é 
confirmado por outros pesquisadores do tema em livros e artigos científicos. Pode-se concluir que, 
além do trabalho de profissionais da área da saúde, é de extrema importância a criação de 
campanhas públicas para a conscientização da população para a identificação dos sentimentos 
comuns nesta situação de risco e a orientação sobre como lidar com os indivíduos de forma a ajudá-
los. Apesar de se tratar de um problema de saúde pública, o tema continua sendo um tabu, o que 
dificulta o trabalho de prevenção. 
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Estudo do perfil do aluno da Faculdade Anhanguera de Campinas - unidade 4 
Elaine C. F. Nascibem, Gisele Batista Peris Rocha, José Vieira Carvalho, Milton Rodrigues Gonçalves 

 
Resumo 
 
O presente estudo trata da pretensão em se conhecer o perfil do aluno Anhanguera - Unidade 4, 

tendo como objetivo principal conhecer o seu público e saber suas aspirações. Outros objetivos que 
ajudarão em análises como, por exemplo, a condição de vida que o aluno se encontra e suas 
expectativas serão exploradas. No início do projeto o método utilizado foi uma pesquisa 
investigativa, com questionários respondidos pelos alunos da instituição. Apesar dos resultados 
obtidos serem positivos, buscamos aperfeiçoar o projeto por meio de uma ferramenta para 
preenchimento online do questionário aplicado, desenvolvida por alunos do (Semestre) do curso de 
Sistemas de Informação da Faculdade Anhanguera de Campinas – unidade 4. Esperam-se os 
seguintes resultados: coletar dados suficientes e satisfatórios para atingir os objetivos e gerar 
satisfação à instituição e seus alunos. Tal estudo vem em atendimento a perspectiva da direção da 
unidade em realizar um estudo localizado,proporcionando assim um parâmetro decisório. 
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Conscientização do exercício da cidadania 
Fausto de Moraes Rocha Araujo, Leandro da Silva Carneiro 

 
Resumo 
 
Exercer cidadania conscientemente requer conhecimentos básicos. O estudo do tema cidadania 

revela toda a capacidade dos cidadãos em participar e, assim, governar seu Município, Estado e 
País. Toda democracia para que atinja um alto resultado qualitativo deve ter seu povo de igual 
resultado cultural. É certo que a democracia brasileira ainda requer muita atenção com o povo, pois 
ainda lhe falta consciência de que os cidadãos são os verdadeiros detentores do Poder. O projeto 
reúne pontos vitais sobre o exercício consciente da cidadania, cuja análise recairá sobre as formas 
diretas e indiretas de participação popular no Poder e o nível de cultura da sociedade objeto da 
pesquisa. O trabalho aborda, ainda, o tema Projeto de Lei, pois, além de ser uma das formas diretas 
de participação popular no Poder (iniciativa popular), é um propósito do pesquisador e de seu 
orientador apresentar uma proposta legislativa sobre a temática, para melhorar a qualidade da 
consciência política dos estudantes. 
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A TV universitária e o profissional de relações públicas no desenvolvimento da 

educação comunitária 
Raquel Valéria Fernandes, Sara Costa Amaral, Ana Paula Damasceno de Souza 

 
Resumo 
 
O tema do artigo pretende analisar como alunos do curso de bacharelado em Comunicação Social 
com habilitação em Relações Públicas percebem a utilização do veículo de comunicação audiovisual, 
a TV Universitária, na construção do projeto de extensão comunitária. Suas vantagens, suas 
evoluções e amplitude, e como essa ferramenta contribui com a comunicação interna e externa das 
instituições, uma vez que é hoje bastante utilizada, quer como TV convencional, ou como WEB TV 
dada ao advento da internet. Para tanto, foi criado o Núcleo de Comunicação da Faculdade 
Anhanguera que surgiu como resultado do esforço da gestão de comunicação em, estudar, 
desenvolver e aplicar práticas adquiridas durante o curso de Comunicação Social que contribuem 
para o relacionamento do público interno, assim como para o público externo, docentes e a 
comunidade. Dentro desse núcleo está a TV que tem por objetivo, além de capacitar os alunos e 

instrumentalizá-los a partir dessa ferramenta, atua também na captação de alunos de escolas 
públicas para assim promover a integração e interação, que é proporcionada por esse meio, uma 
TV educativo/cultural com produções audiovisuais desenvolvidas pelos próprios alunos. Essa 
iniciativa abre portas para ambos os envolvidos no processo, pois, se por um lado, traz para os 
alunos um espaço que para muitos deles é inimaginável, e que se bem aplicado, poderá despertar 
uma nova perspectiva para sua formação e mercado de trabalho, por outro, a instituição reforçará 
o seu papel de Responsabilidade Social, além de fomentar o desejo a esses alunos em dar 
prosseguimento aos estudos. 
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O papel da constituição federal no exercício da cidadania e a irrelevãncia que os 

brasileiros dão a ela no seu cotidiano 
Edward dos Santos Junior, Leandro da Silva Carneiro 

 
Resumo 
 
A presente exploração cientifica mostra a importância da Constituição Federal e a instrumentalização 
por parte dos cidadãos aos seus preceitos, verificando que além de um fenômeno jurídico, trata-se, 
também, de um fenômeno histórico-cultural que movimenta e direciona a vida das pessoas na 
sociedade, estabelecendo regras de conduta e esquematizando, entre outros, a forma de governo, 
a produção de direitos, garantias e deveres em face dos cidadãos. A Constituição Federal estabelece 
que todos os cidadãos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a 
todos os brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade de direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tais prerrogativas definem os valores 
empregados no ordenamento jurídico brasileiro. O conhecimento e o respeito às normas que estão 
epigrafadas na Constituição é de suma importância para cada cidadão brasileiro, visando seu 

esclarecimento político, de forma a instrumentalizar o exercício constitucional de tais direitos no seu 
cotidiano. A Constituição coloca-se no cume da pirâmide de todas as leis que regem as situações 
concretas, sendo por isso, peça fundamental para o convívio em sociedade. 
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Evolução dos direitos e garantias fundamentais 
Welder de Sousa Almeida, Hugo Lourenço Moreira Santos 

 
Resumo 
 
Os direitos e garantias fundamentais são reconhecidos, declarados e protegidos por vários países 

na comunidade 1nternacional. Quanto ao Estado Brasileiro, temos em nossa Constituição Federal 
de 1988, o Título II, especialmente destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais, sendo estes 
de essencialidade indiscutível para qualquer Estado Democrático de Direito. O protecionismo 
garantidor que circula esses direitos e garantias fundamentais decorreu de uma evolução histórica, 
que pelo conhecimento doutrinário constitucional foram apresentados em gerações, que por sua vez 
foram baseadas na ordem cronológica da história em que foram constitucionalmente reivindicados 
e reconhecidos. O trabalho objetivou o estudo e a análise dessa evolução histórica que foi destaque 
na ordem mundial e jurídica dos povos, caracterizando suas gerações, o concurso de suas 
circunstâncias e seus marcos históricos, pois para se entender o hoje, é necessário conhecer o 
ontem para rogar o melhor amanhã. Gerou-se como resultado, a ampliação e consolidação do 
conhecimento sobre a evolução dos direitos e garantias fundamentais, necessária para a 
interpretação e o exercício eficaz dos atuais direitos e garantias, hoje tão disseminados e pouco 

estudados. 
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O Conhecimento do professor em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção 

com hiperatividade e sua prática 
Bianca Aparecida de Souza Gimenes, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Adriane Branco Folkis Pontalti 

 
Resumo 
 
A coleta de dados efetuada na escola pública de educação mostrou parcialmente quais os 
comportamentos e as dificuldades os professores encontram em sala de aula com alunos que 
demonstram sintomas/características do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e 
quais os métodos adotados de aprendizagem com esses alunos. Esse distúrbio ainda é uma incógnita 
para muitos profissionais da educação, causando uma falha no encaminhamento e acompanhamento 
junto às equipes multidisciplinares, muitas vezes gerando sofrimento desses alunos não apenas no 
ambiente escolar, mas em todos os demais aspectos da sua vida, caso não haja um tratamento 
adequado durante a sua infância. A partir da aplicação do protocolo do presente estudo, identificou-
se que há 1 (um) aluno já diagnosticado e em tratamento psicológico, com baixo desempenho 
escolar, 1 (um) aluno com suspeita de TDAH, sem encaminhamento e dentro do desempenho, e 2 

(dois) alunos com características do distúrbio de TDAH, com encaminhamentos psicológicos e com 
baixo desempenho escolar em relação aos demais alunos da sala. 
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O trabalho do artista recriado no filme 'O Palhaço': análise comportamental da 

trajetória de Benjamim 
Marcio Rui Padoim, Ana Paula Camargo Alcazar 

 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é descrever sob a ótica do Behaviorismo Radical de Skinner as contingências 
de reforço do comportamento do personagem Benjamim do filme O Palhaço, tendo em vista que 
este recria uma situação comum no trabalho dos artistas, assim como nesta atividade artística em 
específico. Através do sistema explicativo da análise funcional identificar os padrões 
comportamentais e sua função nas tomadas de decisão do nosso ‘cliente’. O que reforçou o 
comportamento anti social do personagem Benjamim pode ser, de acordo com a análise funcional 
realizada, a própria equipe do circo que lhe deu atenção ou lhe solicitou sempre que ele se esquivava 
ou se isolava. Assim ele foi levado a abandonar a trupe, seu ambiente social, como única forma 
conhecida de ser reconhecido e conquistar finalmente sua identidade. Os mais diversos artistas 
podem muitas vezes, para se firmar no trabalho se afastar dele, como fez o personagem do filme. 
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Gestão de enfoque econômico financeiro por meio da estrutura e análise das 

demonstrações e indicadores financeiros de uma empresa do agronegócio 
José Pereira Pardins Neto, Ezequiel Augusto Xavier, Roseli Aparecida dos Reis Veiga 

 
Resumo 
 
As análises das demonstrações e indicadores financeiros intentam-se para a consciente tomada de 
decisão da organização. Dentre o crescimento de alguns segmentos econômicos do mercado de 
âmbito global, exige-se uma instantânea necessidade de resposta em vários níveis organizacionais. 
Imputa-se necessário conhecimento sobre a entidade como um todo, extraindo das análises 
informações para uma boa tomada de decisão. Atualmente organizações buscam constantemente 
avaliar a situação financeira e patrimonial. As análises financeiras, adjuntas com as análises do 
ambiente, facultam-se com propriedade em um essencial diagnóstico financeiro. Dessa forma 
estabelece-se útil como base de decisão interna, e externa como credores e investidores, pois 
viabilizam informações sobre as condições de liquidez da empresa, atividade operacional, 
composição de capital, rentabilidade e lucratividade. A metodologia aplicada constitui-se num estudo 

de caso. Este projeto tem como objetivo estudar a estrutura financeira de uma empresa de médio 
porte do setor do agronegócio, situada na cidade de Rondonópolis-MT, atividade muito explorada 
na região. Por sua vez analisar e interpretar suas demonstrações financeiras e identificar o resultado 
de alguns grupos de indicadores financeiros, e como podem auxiliar a empresa na tomada de 
decisão. Alguns resultados referem-se a uma eficaz gestão do capital e sua evolução financeira nos 
últimos dois anos de exercício. A investigação do ambiente induz que na localização do estudo, os 
profissionais responsáveis pelas decisões financeiras, possuem pouco conhecimento sobre o tema 
estudado. Contudo no objeto de pesquisa indica-se uma busca pela maximização da riqueza de 
forma contínua através de decisões analisadas. 
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Sou graduado, e agora? Os desafios da inserção no mercado de trabalho pelo 

graduado(a) em administração 
Bárbara Dobre Moreira, Wesley Fernando Mischiati Borges 

 
Resumo 
 
Atualmente as empresas estão inseridas em mercado altamente competitivo, dinâ-mico e 
contingencial, o qual tem exigido cada vez mais das organizações e de seus gestores. Exigências 
essas que buscam satisfazer as necessidades dos diversos grupos de interesse em meio à 
concorrência. Com a economia crescendo cada vez mais nos últimos anos, há uma grande oferta de 
trabalho para Administradores, isso se deve também ao aumento do número de empresas e a 
relevância do Brasil no cenário mundial. Porém, por mais que a demanda pelo curso e pelo 
profissional esteja elevada, en-contramos muitos profissionais amadores e mal qualificados 
administrando organi-zações públicas e privadas. Portando esta pesquisa evidenciará quais fatores 
que influenciam na carreira e no desenvolvimento profissional dos administradores, no intuito de 
desvendar quais as razões da escassez de mão de obra qualificada na área de Administração. Como 

também descobrir por quais desafios os administradores devem enfrentar e quais características 
obterem para conquistarem sucesso e reconhecimento profissional em um mercado altamente 
competitivo. 
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Crack e simbiose: uma investigação psicanalítica 
Alana Rodrigues Sousa, Leandro Borges 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos no projeto de pesquisa, com 

base em análise de pressupostos teóricos psicanalíticos e prontuários médicos de pacientes 
dependentes de crack. O artigo a seguir aponta a possibilidade de um vazio nas relações objetais 
de usuários de crack, partindo da premissa de que existe uma relação simbiótica com a droga, além 
disso, esta pesquisa visa compreender a constituição do sujeito toxicômano. Foi possível fazer essa 
leitura e assim chegar aos resultados finais, de acordo com o estudo e análise da bibliografia de 
base psicanalítica. Contudo, sabe-se que para compreender melhor os fatores que implicam a 
dependência química de cada sujeito especificamente, é imprescindível que se leve em conta as 
particularidades de cada caso. A partir desta análise bibliográfica é possível utilizar-se destes 
conhecimentos para que sirva de complemento ao manejo técnico na atuação do psicólogo 
principalmente na clínica, tendo assim mais subsídios para lidar com o paciente toxicômano, num 
processo psicoterapêutico. 
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Relação da esquizofrenia e dependência química: um estudo de casos no hospital 

espírita de psiquiátria de Anápolis-GO 
Lucas Alves Landin, Márcio Luppi 

 
Resumo 
 
O artigo terá como objetivo a continuação do estudo da relação entre a esquizofrenia e o uso de 
drogas realizado no trabalho anterior, abordando aspectos comportamentais e cognitivos em alguns 
estudos de casos com indivíduos que sejam diagnosticados como esquizofrênico e faça uso de 
drogas. O projeto será realizado no Hospital Espírita de Psiquiatria na cidade de Anápolis-GO. Será 
realizado estudo bibliográfico e pesquisa de campo através de observação e análise de prontuário 
para melhor compreensão da relação do uso da droga com a esquizofrenia. A coleta de dados 
demonstra importantes argumentos para o interesse cientifico do trabalho, apesar de ainda não 
estar concluído já se pode perceber a influência das drogas com relação ao desencadeamento da 
esquizofrenia. Através de tabela e alguns dados estatísticos já tem-se alguns resultados do trabalho, 
analise de comportamentos e sintomas estão sendo relacionados no trabalho, agressividade, delírios 

e alucinações são alguns dos comportamentos descritos. 
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O sentimento de inadequação com ênfase em usuários de crack 
Edvandro Antonio Pinto, Matheus Leite Praça, Priscila Camile Barioni Salgado 

 
Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo pesquisar a relação entre o Sentimento de Inadequação (SI) e as 

experiências vivenciadas pelos indivíduos portadores de transtornos decorrentes do uso e 
dependência de álcool e outras drogas, com ênfase nos indivíduos dependentes de crack. As 
atividades se desenvolveram numa Organização Não Governamental (ONG), a Instituição Padre 
Haroldo Rahm no município de Campinas/SP. O estudo se baseia nos pressupostos teóricos do SI e 
da perspectiva da Comunidade Terapêutica (CT), sendo estes últimos referentes à concepção do 
transtorno da dependência química e à concepção da pessoa portadora desse transtorno. Tem sido 
utilizada uma metodologia de cunho fenomenológico, que busca, por meio dos discursos dos 
participantes, através de uma análise qualitativa, alcançar os objetivos propostos. Assim, partindo 
do princípio de que o dependente de drogas comumente é visto com discriminação e colocado à 
margem tanto no mercado de trabalho, como no convívio social e familiar, esta pesquisa busca 
abordar suas vivências e sentimentos de modo a conhecer de que forma ele percebe a si e de que 
forma se relaciona com o meio onde vive. Espera-se, também, fornecer benefícios aos usuários de 

crack, à medida que fornecerá conhecimento aos profissionais, familiares e demais envolvidos no 
atendimento ou atenção a estes. 
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Grupos psicoterapêuticos para egressos prisionais e seus familiares: um estudo 

bibliográfico 
Priscila Aparecida Pereira Siqueira, Priscila Camile Barioni Salgado 

 
Resumo 
 
Um dos maiores problemas encontrados pelo indivíduo que passou pelo sistema prisional e seus 
familiares é o comprometimento em relação à saúde, mais especificamente, à qualidade de vida, 
principalmente em se tratando da reinserção social. O grupo psicoterapêutico é uma forma de 
intervenção, cujo objetivo pode ser também promoção à saúde mental. Considera-se que o 
indivíduo, ao ficar privado de sua liberdade por um determinado período, pode manifestar confusão 
emocional e neste cenário, os grupos psicoterapêuticos podem ser apresentados como uma 
alternativa, na tentativa de organizar parte desta estrutura psíquica abalada, na necessidade de 
amparar o egresso do sistema penitenciário. Dessa forma, o presente projeto de pesquisa se propõe 
a fazer um estudo bibliográfico na tentativa de explorar de que maneira os grupos psicoterapêuticos 

para egressos prisionais poderiam atingir a qualidade de vida dos participantes. Portanto, esse 
estudo objetiva fornecer dados contribuidores para futuras práticas de grupos psicoterapêuticos com 
egressos prisionais. 
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Mafalda, a pequena notável: uma análise psicológica, social e cultural da Turma 

da Mafalda 
Elisa Santos Bernardes, Márcio Luppi 

 
Resumo 
 
Esse projeto propôs uma reflexão acerca das histórias em quadrinhos criada pelo desenhista 
argentino Quino, Toda Mafalda, considerando o momento histórico e político da América do Sul tais 
como o papel da mulher e as relações sociais. A pesquisa inicial trabalhou a projeção relacionada às 
tirinhas da Turma do Snoopy, e teve como objetivo analisar e compreender as angústias destes 
através dos conceitos psicanalíticos e ampliar o debate entre outros objetos de pesquisa psicológica 
e a sua contribuição para a ciência da psicologia. A proposta agora foi trazer esse contexto para a 
América do Sul através principalmente das histórias em quadrinhos da personagem criada por 
Quino. As possibilidades que se assemelham ao momento sócio-histórico-cultural da América do 
Sul, tais como o papel que a mulher desempenha e as relações sociais em uma época onde a 
sociedade repreendia e alienava as pessoas, principalmente as mulheres. O trabalho propôs uma 

reflexão a cerca destas questões colocadas pelas tirinhas de toda Mafalda. 
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Sustentabilidade empresarial 
Marcela Luiza Meyer, Julien Ariane de Souza Laudelino 

 
Resumo 
 
Com a inovação tecnológica que vem aumentando significativamente nos últimos anos, está cada 

vez mais relevante que as organizações obtenham sucesso e diferencial competitivo. No entanto, as 
inovações vêm desenvolvendo tecnologias focadas em sustentabilidade, de modo a alcançar 
equilíbrio entre o ambiental, econômico e o social. Adequar as atividades da empresa ao conceito 
de desenvolvimento sustentável é uma questão de sobrevivência e de competitividade. Quanto mais 
à organização se negar a agir de forma sustentável e continuar poluindo o meio ambiente, maiores 
serão os desperdícios, os riscos de multas e reivindicações da comunidade. Portanto, a empresa 
moderna deve estar cada vez mais prevenida a essas questões e a adoção de práticas de gestão 
sustentáveis será parte integrante do seu negócio. Este projeto tem o objetivo de investigar se as 
empresas catarinenses S.A que adotaram na sua prática de gestão a sustentabilidade elas são 
participantes do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BMF&BOVESPA. 
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Empresa individual de responsabilidade limitada 
Greici Daiana Guimarães Figueiredo, Débora Elisa Marinho de Oliveira 

 
Resumo 
 
O presente artigo visa compreender o tema, assim como fazer uma análise de seus requisitos e 

aplicabilidade no mercado. Espera-se ajudar àqueles que estão em dúvida sobre qual tipo societário 
escolherem e introduzir ao meio acadêmico maiores informações a cerca desta nova possibilidade 
de constituição de pessoa jurídica para o exercício de uma empresa. A limitação de responsabilidade 
é um importante redutor de riscos e, por conseguinte, um incentivo legal ao desenvolvimento das 
atividades econômicas empresárias. Assim os empresários acabam por criar sociedades artificiais, 
quase sempre constituídas no modelo de limitadas que de fato possuem um único sócio sendo o 
outro conhecido como o sócio de favor, ficto. Portanto, a responsabilização ilimitada do empresário 
individual, além de estar na contramão da história, por já ter sido revista por diversos países, impõe 
perda de competitividade internacional e incentiva simulações, sugerindo atuação empresarial 
unipessoal na forma de sociedades limitadas de mera aparência. 
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Qual o profissional melhor preparado para monitorar o relacionamento de uma 

empresa com seus públicos por meio das redes sociais 
Edvania Araujo Silva, Jaqueline Tavares Ferreira, Jéssika Villas Bôas Carvalho, Renata Neres de 

Souza, Marcos Aurélio Duarte Fernandes 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta um estudo realizado para analisar as características necessárias para o 
profissional de monitoramento e avaliação de redes sociais. Foram entrevistados analistas de redes 
sociais com o intuito de observar as dificuldades e necessidades desse profissional frente à atividade 
de monitoramento e avaliação de redes sociais. Para esse estudo, partiu-se do problema de que 
muitas empresas hoje não possuem um profissional adequado para a realização dessa atividade, 
talvez por falta de conhecimento do perfil na hora de contratar um profissional ou por economia de 
recursos. Partindo-se de uma importante questão atual, a pesquisa avaliou qual a importância de 
se ter um profissional gabaritado, qualificado, e extremamente comprometido para o desempenho 
do trabalho de relacionamento por meio das redes sociais. Uma vez que essa mídia vem ganhando 

muito espaço no cotidiano do brasileiro, de modo que seria um grande equívoco das organizações 
não dar abertura e espaço a esses canais, e ainda para a contratação de profissionais gabaritados 
para essa finalidade. 
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Intenção empreendedora de graduandos caxienses 
Tiago Vidor Pinguella, Patrícia Padilha Lima, Valquiria de Lima Tavares 

 
Resumo 
 
O acesso ao ensino superior ganhou maior expressão no país, assim como também aumentaram as 

ofertas de novos cursos para atender as diferentes demandas de mercado. Dentre as diversas 
opções de carreira oferecidas pelos cursos de graduação, o empreendedorismo ganha forças, 
estando presente no rol de intenções do povo brasileiro. O estudo do empreendedorismo é 
considerado hoje fonte de novas formas para a compreensão do ser humano em seu processo de 
criação de riquezas e de realização pessoal. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo geral 
identificar a intenção empreendedora dos alunos dos cursos de graduação em Administração de 
Empresas e Ciências Contábeis da cidade de Caxias do Sul. Para o alcance do objetivo proposto, à 
metodologia do estudo foi baseada em uma pesquisa descritiva através de entrevista estruturada 
com roteiro de questões. Os dados foram analisados de forma quantitativa, com a utilização do 
Microsoft® Excel 2003. Foram distribuídos questionários em 5 instituições, sendo que a amostra 
correspondeu a 77 questionários respondidos. Do total dos entrevistados, a maioria são do sexo 
feminino e do curso de Ciências Contábeis. Em relação aos temores em que os graduandos possuem 

caso iniciarem uma empresa, alunos de Ciências Contábeis vêem como maior receio a possibilidade 
de entrar em falência, diferente dos futuros Administradores que tem a incerteza de remuneração 
como um de seus maiores medos. 
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Ecomarketing como uma ferramenta para conscientização de consumidores 

conscientes 
Sandra Mara Volpato, Alessa Berretini, Daniel Lima Vialogo 

 
Resumo 
 
Com a crescente preocupação com o meio ambiente, empresas estão cada vez mais colocando á 
disposição dos consumidores produtos ecologicamente corretos, porém como todo inicio de processo 
é necessário ações de marketing para aumentar o acesso a esse tipo de produto. No caso dos 
produtos ecologicamente corretos ainda há agravantes como o alto custo e a não identificação 
desses produtos, por isso o ecomarketing tem que ser eficiente na questão da conscientização 
ambiental, incutir nos consumidores a missão de preservação na aquisição desses produtos, pois 
com o tempo as questões como identificação dos produtos e custos serão atenuadas. O projeto visa 
analisar nos dias atuais a eficácia do ecomarketing, não somente como ferramenta de 
conscientização ambiental mas também como ferramenta de fidelização de consumidores 
conscientes. O quanto o processo de compra desses produtos é influenciado pelas conscientização 

ambiental, mesmo que inicialmente o consumidor tenha que se dispor de mais recursos, mas 
prezando pela sustentabilidade do planeta e quanto outros fatores como preço, marca, procedencia 
de materia prima e mão de obra interferem na opção de compra. 
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Conhecimento ergonômico das condições de trabalho e riscos ocupacionais na 

central de material e esterilização (C.M.E) em um hospital da cidade de Bauru 
Geraldo José Junior Carvalho, Erika Zambrano Tanaka, Vivian Simões Aranda 

 
Resumo 
 
Essa pesquisa tem como objetivo, conhecer as relações entre as condições ergonômicas e os riscos 
ocupacionais na prática dos profissionais de enfermagem atuantes na área de C.M.E, em um hospital 
da cidade de Bauru. Para concretizar o conhecimento sobre o objeto de estudo fez-se um estudo 
sobre ergonomia e riscos ocupacionais e aplicou-se uma pesquisa com questionário preenchido com 
acampanhamento de entrevista individual para avaliar as condições do profissional de enfermagem 
que trabalha nessa área. O objetivo do trabalho é Identificar por os problemas da unidade que 
exigem, na prática diária deste profissiona, desgaste de sua capacidade corporal, física e mental 
além do suportável, dimuindo a qualidde de vida no trabalho e aumento dos riscos ocupacionais e 
prejuízos à sua saúde ocupacional. Salienta-se que o centro de materiais e esterilização é uma 
unidade vital do contexto hospitalar, com função de prover materiais livres de contaminação e, 

sendo assim, necessita de espaço e instalações adequados, assim como profissionais treinados e 
orientados, para que se garanta a qualidade dos serviços e se minimizem os riscos ocupacionais. 
Dos resultados ressalta-se o perfil do profissional pesquisado (adulto/jovem) que demonstra 
insatisfação salarial e predisposição para o aprendizado em relação à importância da ergonomia e 
sua relação com a saúde e seugurança ocupacional. Tendo em vista a abertura dada pelos 
profissionais em relação à pesquisa feita, concluímos que há escassez de orientação sobre 
ergonomia aos profissionais de enfermagem da C.M.E., o que pode acarretar em riscos ocupacional 
e consequente dimuição da saúde ocupacional. 
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Implantação da contabilidade gerencial nas empresas de auditoria na região de 

Campinas 
Talita Gomes Silva, Nelson Luis de Souza Correa 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo o estudo do processo de implantação da Contabilidade Gerencial nas 
empresas de Auditoria na região de Campinas, visando oferecer melhor visão e monitoramento do 
processo de geração de valores. Estudando a contabilidade e a auditoria podemos ver que os 
documentos revisados pelos auditores são utilizados em suas próprias empresas para contabilizar 
seus custos também, e que algumas empresas de auditoria têm a necessidade de uma auditoria 
externa por serem filiais e/ou subsidiárias de firmas extrangeiras. Através de pesquisas baseadas 
em bibliografias gerais e específicas, pesquisas de campo, sites e observações feitas em empresas 
onde trabalham esses auditores, espera-se aprofundar e concluir o interesse pela implantação e 
utilização da contabilidade gerencial pelos administradores e empresários para tomada de decisões; 
tornando assim a contabilidade uma área de atuação ainda mais competitiva. Pois, com as alterações 

da Lei 6.404/76 para a Lei 11.638/07 e 11.941/09 existem vários contadores e gerenciadores se 
atualizando e procurando por inovações. 
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Gerenciamento de custos no setor madeireiro 
Henrique de Oliveira Souza, André Evandro Pedro da Silva 

 
Resumo 
 
Este estudo tem por objetivo demonstrar a importância da gestão de custos no setor madeireiro, 

onde se observa em uma analise sobre o que realmente deve ser levado em consideração no 
momento de elaborar seu custo para obter então condições de planejamento, gestão e redução dos 
custos gerados muitas vezes sem necessidade. Esta pesquisa esta pautada em evidenciar um setor 
que pouco evoluiu e têm-se poucos estudos nos últimos anos, contem baixo nível de profissionais 
qualificados no ramo, atua em um mercado turbulento, e por meio de um gerenciamento adequado 
tem condições de alterar sua perspectiva no mercado. A falta de informação e gerenciamento no 
momento da elaboração dos custos deixa muitas empresas um passo atrás no atual mercado 
concorrencial. Tendo a disposição informações precisas sobre os custos, conseqüentemente a 
empresa terá a seu dispor uma visão ampla de sua lucratividade, podendo assim tomar decisões e 
direcionar seus investimentos e estratégias. 
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Educação infantil: o lúdico no contexto da Era Vargas 
Michelle Junqueira Marcondes, Camila Beltrão Medina 

 
Resumo 
 
O artigo visa investigar, por meio de revisão bibliográfica e emprego de fontes impressas, a 

disseminação e aplicação das ideias de Pestalozzi e Froebel no Brasil sobre a educabilidade da 
criança antes dos sete anos e a importância do lúdico no processo de aprendizagem. Em especial, 
a pesquisa se deterá em identificar mudanças e permanências na experiência dos parques infantis 
paulistas, em dois momentos diferenciados. O primeiro deles refere-se à gestão de Mario de Andrade 
(1935-1938), durante o governo de Getúlio Vargas. O segundo momento corresponde ao período 
de edição do Boletim Interno da Divisão de Educação, Assistência e Recreio da Secretaria de 
Educação e Cultura (1947-1957). Estudar história é descobrir e apropriar-se do resultado da ação 
dos homens no tempo, é conhecer, construir e reconstruir o passado, contar e recontar, a fim de 
constituir um sentido para o presente. 
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A garantia de direitos fundamentais em face da supremacia da Lei especial 
Johnny Roberto Castro Santana, Hugo Lourenço Moreira Santos 

 
Resumo 
 
Na constante busca pela aplicação da justiça no ordenamento jurídico brasileiro, fica evidente a 

necessidade de criação de leis que acompanhe a evolução da sociedade, entretanto em se tratando 
de leis que versem sobre o mesmo assunto fica a necessidade da hermenêutica por parte dos juízes, 
sendo assim pretende-se realizar uma comparação no procedimento do Código de Processo Penal 
(Lei Geral), em face do procedimento da Lei de Tóxicos (Lei Especial), no que tange o momento do 
interrogatório do acusado. Este artigo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, com intuito 
de demonstrar que a supremacia da Lei Especial Penal sobre a Lei Geral Penal no procedimento 
supracitado não assegura ao acusado a melhor defesa, uma vez que o mesmo não é interrogado ao 
final da audiência de instrução e julgamento, contrariando a ordem natural do processo, deixando 
de garantir efetivamente o princípio da ampla defesa e do contraditório, princípios esses que são 
garantias fundamentais do acusado, demonstrando assim, que a aplicabilidade da Lei Tóxicos nesse 
ponto, não é a mais adequada, mesmo se tratando de lei especial, uma vez que, em consonância 
com o princípio da teoria geral do processo, segundo a qual o réu deve se manifestar ao final ou 

após o autor, para que se torne pleno o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
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Aspectos psicossomáticos na fibromialgia 
Pâmela Natália Tendoro Peterlevitz, Priscila Camile Barioni Salgado, Daniele Silveira Kobayashi 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo mostrar na primeira parte um estudo realizado, sobre os 

aspectos psicossomáticos relacionados a Fibromialgia, no qual consiste em uma síndrome dolorosa 
crônica, não inflamatória, caracterizada pela presença de dor músculo-esquelética difusa, 
acompanhada pela palpação de múltiplos pontos dolorosos chamados de 'tender points'. Na segunda 
parte do trabalho, serão apresentados os primórdios das pesquisas sobre as doenças de causas 
emocionais, a evolução do conceito Psicossomática, baseado inicialmente nos estudos de Freud e 
posteriormente vários autores reconhecidos no tema. Para finalizar, será descrito com base em 
pesquisa de campo as consequências que esta síndrome acarreta, na vida de seus portadores, em 
todos os parâmetros, no qual, se enquadra todas as esferas do paciente: biológica, psicológica e 
social e possíveis formas de tratamentos, para tanto, o papel do Psicólogo e a sua contribuição para 
a melhoria na qualidade de vida destes pacientes. Até os dias atuais, não há uma descrição de causa 
puramente orgânica para a fibromialgia, sendo assim, este trabalho visará uma descrição das causas 
psicossomáticas 'emocionais' que desencadeiam esta patologia. 
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A arte regional integrada na educação infantil 
Priscilla Ramos Prates, Silvia Regina da Silva Pereira 

 
Resumo 
 
A presente pesquisa demonstra a importância da análise, da criatividade e da sensibilidade na 

educação infantil, utilizando como recurso a arte. O processo de pesquisa fora estimulado por 
inquietações particulares por meio das observações pontuados em um estágio supervisionado. E 
assim, para a construção deste projeto foram realizadas duas etapas: entrevistas envolvendo o 
corpo docente e direção com o objetivo de conhecer mais as habilidades e competências de 
educador; juntamente com a observação das aulas, envolvendo a Arte com o propósito de averiguar 
que tipo de ensino e método é utilizado com respeito a este recurso. Com a finalidade de promover 
o conhecimento mais apurado com respeito as responsabilidade de um educador diante de educando 
do nível da educação infantil, explorando à criatividade e senso imaginário, onde por vezes, as 
propostas de ensino são regidas de forma inadequada ou não condizentes com as necessidades 
deste aluno. Disseminando bloqueios impedindo assim que qualquer atividade que promova a 
criatividade de acordo com as necessidades internalizada juntamente com as emoções e destes 
aprendizes. A culminância da pesquisa deu-se com a análise e reflexão da metodologia de ensino 

adotado pelos atuais educadores, utilizando-se de obras de arte regionais, a fim de, promover 
saberes esquecidos pela homogeneização com o propósito de verificar o desenvolvimento do saber 
artístico, a sensibilização, o aprimoramento da cultura social, juntamente com a fantasia dos alunos 
da Educação Infantil, por meio de uma didática adequada e contextualizada a ser aplicada por um 
pedagogo. 
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Alimentação saudável 
Danielly Gonçalves Ribeiro, Silvia Regina da Silva Pereira 

 
Resumo 
 
O descreve artigo o resultado de uma experiência vivenciadas com as crianças e seus familiares de 

uma escola pública. O projeto Alimentação Saudável envolve o nosso meio e que pode ter grandes 
resultados se bem desenvolvido e empregado nas escolas. O objetivo desse trabalho foi refletir com 
as crianças e seus familiares a importância de desenvolver uma boa alimentação na escola e 
consequentemente em casa, introduzindo alimentos saudáveis por meio do incentivo a construção 
de uma horta. A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade tem a 
tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem 
entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Ela 
desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a comunidade educativa para a 
problemática da obesidade devido grande consumo dos alimentos industrializados. Para a realização 
desse projeto foi utilizadas sementes de frutas, verduras e legumes, um espaço amplo e arejado, 
materiais de carpinagem, adubos e pessoas com grande empenho e vontade, para cultivar uma 
horta bem cuidada. O resultado desse trabalho foi surpreendente com o envolvimento das crianças 

e familiares adquirindo consciência da boa alimentação que pode ser desenvolvido com a introdução 
de alimentos mais saudáveis no seu dia a dia. Se as crianças crescem aprendendo a repensar as 
próprias atitudes, certamente irão se enriquecer culturalmente, melhorando a qualidade de vida e 
preocupando-se com o equilíbrio ambiental. 
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Porque usar o lúdico na educação infantil? Qual o propósito? E os benefícios? 
Daerlen Milana da Silva, Joana da Cruz de Oliveira Lopes, Maria Nilza Ferreira Laje, Silvia Regina da 
Silva Pereira 

 
Resumo 
 

A intenção deste artigo em Educação Infantil será revelar a importância do lúdico no processo de 
socialização das crianças como também sua importância no processo ensino e aprendizagem, 
através dos jogos, dos brinquedos, das brincadeiras. Qual é o propósito? E os benefícios de se 
trabalhar com o lúdico na Educação Infantil? É de suma importância que façamos deste assunto um 
fator primordial a ser trabalhado por todos os pedagogos, professores, comunidade, escola e 
familiares que tenham a intenção de educar, sabendo que isto não se limita a repassar informações 
ou mostrar apenas um caminho, mas sim ajudar a criança a tomar consciência de si mesma, dos 
outros e da sociedade. Poder brincar já é um processo terapêutico, brinca-se com o que não se pode 
entender, brinca-se para poder entender melhor e brinca-se para ressignificar a vida. Na brincadeira 
o sujeito exercita-se cognitivamente, socialmente e efetivamente. Esperamos que este trabalho 
possa servir de inspiração para que muitos educadores valorizem mais a ludicidade como fonte de 
aprendizagem de maneira prazerosa pelas crianças. 
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Ludicidade: brincar e educar 
Jessika da Silva Ferreira, Silvia Regina da Silva Pereira 

 
Resumo 
 
O presente artigo tem como proposito investigar e contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem das crianças de Centro de Educação Infantil, no que se refere à operação da ludicidade 
como o jogo e o brincar, que serão aplicados em sala de aula, utilizando diferentes estratégias e 
materiais de forma a preservar o meio ambiente com a reciclagem. Há algumas décadas, que os 
jogos lúdicos em sala de aula, vêm despontando como um instrumento pedagógico muito 
significativo e de grande valor no desenvolvimento da aprendizagem, oferecendo diferentes 
possibilidades educacionais. Para o desenvolvimento das atividades lúdicas o professor pode contar, 
além de jogos industrializados, outros materiais como os recicláveis, propagando a importância da 
reciclagem na preservação do meio ambiente. No desenvolvimento dessa pesquisa realizaremos 
pesquisas bibliográficas, entrevistas sobre a utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras em sala 
de aula, observações em sala de aula sobre a conduta dos professores regentes e o direcionamento 
dos jogos como estratégias de aprendizagem. E espera-se no final encontrar professores que 
reconheçam a importância de trabalhar com a ludicidade, jogos e brincadeiras, com as crianças 

utilizando sua criatividade para ver possibilidades nos materiais alternativos na construção desses 
materiais. 
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Perfil dos alunos ingressantes nos cursos de graduação em administração de 

empresas 
Tiago Vidor Pinguela, Valquiria de Lima Tavares, Patrícia Padilha Lima 

 
Resumo 
 
O acesso ao ensino superior cresceu muito nos últimos anos. E o número de instituições privadas 
também aumentou por consequência da demanda. Esta expansão responde, de um lado, a 
demandas do mercado de trabalho dirigidas à formação de profissionais capazes de garantir a 
competitividade de organizações no cenário de globalização da economia e, de outro, a políticas 
educacionais que visam ampliar a oferta de vagas no ensino de graduação. Assim é importante que 
as instituições conheçam o público que irão atender. O presente estudo visa caracterizar o perfil dos 
alunos ingressantes no Curso de Administração em março de 2012. E maneira também apresentar 
as principais expectativas e anseios dos graduandos ao ingressarem no ensino superior. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva, na qual foi aplicado um questionário com 12 
perguntas fechadas para os alunos amostrados. Entre os resultados preliminares pode-se destacar 

que a amostra é composta por estudantes do sexo feminino. Entre as principais expectativas e 
perspectivas estão as de uma melhor colocação no mercado de trabalho. 
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Estudo sobre os conceitos de sustentabilidade e práticas sustentáveis no ensino 

superior 
Fabio Junior Caranhato, Valquiria de Lima Tavares 

 
Resumo 
 
Mundialmente o termo sustentabilidade é empregado como sinônimo de preservação do meio 
ambiente. No entanto, ainda há dúvidas sobre seu conceito, o gera ainda muitas contradições, e 
também sobre sua aplicação e abrangência. Cenário este que é tema de muitas discussões, pois 
todos buscam a preservação do meio ambiente como forma de sustentabilidade. Desta maneira o 
presente trabalho apresenta um estudo sobre o conceito de sustentabilidade e principais atribuições 
dadas a este termo. A metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva qualitativa, com a aplicação 
de questionário com perguntas abertas e fechadas para os graduandos de Administração e Ciências 
Contábeis. Entre os principais resultados obtidos pode-se destacar que o conceito de 
sustentabilidade e sua prática ainda geram muitas divergências e que os graduandos apresentam 
um conceito superficial do termo. Entre as práticas para a sustentabilidade, a ação relacionada ao 

consumo consciente foi a que predominou entre os amostrados (67%). Cabe ressaltar que mesmo 
com diferentes maneiras de escrever, falar e praticar a sustentabilidade, para os estudantes de 
graduação um dos grandes objetivos da palavra sustentabilidade é a preservação do planeta e 
consequentemente a preservação da espécie. 
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Análise das relações amorosas na atualidade: seriam eles descartáveis? 
Cristiane Paulino da Costa, Priscila Camile Barioni Salgado 

 
Resumo 
 
Este projeto tem como objetivo estudar como se dão as relações amorosas na atualidade. Tendo 

em vista o avanço da tecnologia ligadas à internet que estão intimamente ligados às mudanças 
observadas nos relacionamentos atuais e impõe junto com a mídia, novas formas de se relacionar. 
Temos uma enorme proliferação de sites de relacionamentos. Porém, este projeto propõe estudar 
se essas mudanças são reais ou apenas acompanham as imposições da mídia atual. Partimos do 
pressuposto de que os sentimentos e as expectativas de se relacionar permanecem as mesmas, 
porém, não expressas, pela necessidade de adaptação e entender se as nossas emoções evoluíram 
a ponto de já sermos capazes de descartar alguns sentimentos que não gostamos. Serão utilizadas 
como formas de metodologias a pesquisa literária e entrevistas qualitativas com pessoas de ambos 
os sexos, solteiras na faixa de idade entre 14 e 25 anos e que tenham fácil acesso à internet. Serão 
concedidas, de forma voluntária, rodas de conversa sobre o assunto aos grupos que se 
voluntariarem à participar da pesquisa. E posteriormente aplicado o questionário para levantamento 
de dados para o desenvolvimento da pesquisa. Espera-se com este projeto entender as formas de 

se relacionar atuais e contribuir com a psicologia já que este é um tema de interesse para a área. 
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O visula merchandising e a sua aplicação no mercado da moda: análise de três 

casos no varejo 
Thais Fernanda Kieuteka, Dijalmir Rocha 

 
Resumo 
 
Este artigo é o resultado de um estudo sobre o conceito, uso e importância do Visual Merchandisng 
no Mercado da Moda. Tem como problematização estudar qual a importância da utilização do serviço 
de Visual Merchandising como ferramenta de marketing para o Varejo de Moda. Seus objetivos são 
analisar o Visual Merchandising como ferramenta de marketing de serviços para agregar valor ao 
produto, analisar a utilização desta ferramenta no Varejo de Moda local e identificar os principais 
resultados do Visual Merchandising. Para esta pesquisa foi utilizado o método de estudo de caso, de 
caráter qualitativo, que possibilitou analisar junto às lojas One Store Marisol, Live! Concept Store e 
Bonequinha de Luxo, como a utilização do Visual Merchandising agrega valor aos produtos 
oferecidos, gerando vendas e aumentando a competitividade destas lojas no mercado. Conforme a 
pesquisa qualitativa, nota-se que as lojas que possuem o serviço de Visual Merchandising, 

apresentam resultados satisfatórios, com retorno financeiro. Desta forma, a utilização desta 
ferramenta no varejo de moda local atinge seu objetivo, utilizar técnicas que influencie no processo 
de decisão de compra dos consumidores, para melhorar a rotatividade dos produtos e acolher aos 
clientes de modo a fideliza-los. 
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O poder da marca Coca-cola 
Fabiana Cabral Rodrigues, Bianca Cristiane Oliveira, Ana Claudia Lisboa, Luis Fernando Zulietti 

 
Resumo 
 
O presente trabalho de cunho teórico tem como principal objetivo analisar o poder da marca de 

refrigerante Coca-Cola. Neste sentido, será efetuado um breve relato da criação da marca Coca-
Cola, bem como sua evolução rumo ao sucesso. Além disso, será evidenciado o caminho a ser 
percorrido por uma marca para que se firme no mercado e no gosto dos consumidores e a 
importância do marketing e comunicação neste processo. Uma das estratégias utilizadas pela marca 
é o processo de cativar o consumidor, ir além de uma simples liderança. A Coca-Cola desenvolve 
suas propagandas ao ponto de que as mesmas podem influenciar na decisão de compra dos 
consumidores. O texto abordará também a preocupação com a saúde e seu impacto relacionado à 
marca, bem como as estratégias utilizadas para superar esta nova tendência de mercado. A partir 
daí, poderá se compreender o que torna esta marca, entre muitas outras, a mais poderosa do mundo 
e como se dá a conquista de cada vez mais clientes fiéis. 
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Gestão de conflitos: o desafio de administrar pessoas 
Eliusa Peres de Oliveira, Aline Freitas Oleto 

 
Resumo 
 
Nas organizações a meta está relacionada ao fator sócio econômico, porém o resultado de tal meta 

será positivo ou negativo, levando em consideração antes e, sobretudo a administração de conflitos 
interpessoais e o que leva ao surgimento desses conflitos: problemas na comunicação e desequilíbrio 
emocional. Neste projeto foi realizada primeiramente uma revisão da literatura sobre os conceitos 
de conflito, como os mesmos são administrados, o que tem sido feito para minimizar seus efeitos. 
Em um segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo de abordagem quantitativa gerou 
dados que foram mensuradas originando tabelas e gráficos que permitiram uma análise estatísticas 
percentual e feito um confronto dos resultados encontrados com a referência bibliográfica do assunto 
proposto . Este projeto além de levantar questões pertinentes à resolução de conflitos nas 
organizações, também na medida do possível aponta formas de melhorar a motivação dos 
colaboradores a fim do clima organizacional ser o mais harmonioso possível. 
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Efeitos do treinamento de equilibrio com circuito e motor e sensitivo na 

prevenção de quedas em idosos 
Paula Lima Da Silva, Vera de Souza Dutra, Eduardo Alexandre da Silva, Karina Reis Kappáz Capatti, 

Gabriela Mariotoni Zago 

 
Resumo 
 
Com o envelhecimento ocorre o prejuízo do equilíbrio corporal devido alterações nas estruturas 
osteo-mio-articulares, bem como na visão e audição. Desse modo, as quedas são a causa mais 
frequente de fraturas e incapacidades entre os idosos. A utilização de técnicas terapêuticas que 
possam prevenir quedas é uma alternativa, visando minimizar a morbidade e a mortalidade, 
diminuindo também os gastos públicos de saúde com atendimentos hospitalares. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar a efetividade da cinesioterapia e do treino de equilíbrio com circuito motor e 
sensitivo na prevenção de quedas em idosos. Para isso, 15 indivíduos com média de idade de 68,4 
anos foram avaliados pela Escala de Equilíbrio de Berg, Índice do Andar Dinâmico e Escala 
Internacional de Eficácia de Quedas. Em seguida, foram submetidos à intervenção terapêutica, 

divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo cinesioterapia e grupo circuito motor. Foram 
realizadas 12 sessões, duas vezes por semana, com duração de 50 minutos cada sessão. Os 
indivíduos passaram por reavaliação na 12ª sessão. Após as intervenções apresentaram no Grupo 
Cinesioterapia P=0,039 para Escala de Berg e P=0,011 para o Índice do Andar Dinâmico e no Grupo 
Circuito motor P=0,012 para Escala de Berg e P=0,017 para o Índice do Andar Dinâmico, que 
sugerem que os maiores ganhos foram neste grupo. Concluímos que os efeitos da cinesioterapia e 
do treinamento de equilíbrio com circuito motor e sensitivo na prevenção de quedas em idosos são 
de baixo custo e fácil aplicação, além de proporcionarem benefícios na qualidade de vida dos 
participantes. 
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A importância da educação física no âmbito da educação infantil 
Isaac Lourenço Buhnemann, Denise Filomena Bagne Marquesin 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do trabalho da Educação Física na 

Educação Infantil e apresenta estudos sobre a responsabilidade do professor realizar 
intencionalmente um trabalho para garantir a apropriação de diferentes linguagens que dão 
significado ao desenvolvimento infantil. Apresenta, inicialmente, um breve histórico seguido de 
aportes legais e documentos curriculares que consolidam a Educação Física como componente 
curricular. Adotando-se abordagem qualitativa as investigações foram realizadas em duas escolas, 
uma pública e outra particular, e tiveram o acréscimo de depoimentos de professores de uma 
autarquia de Ensino Superior que tem a Licenciatura e o Bacharelado em Educação Física, onde o 
aluno-pesquisador realizou estágio. Os dados coletados possibilitaram a compreensão de que a 
realidade educacional necessita de explicitação dos conteúdos e das aprendizagens previstas para 
cada idade com oferecimento às crianças condições de interação como o outro para dominarem seus 
movimentos para conhecerem a si próprio e desenvolverem-se. 
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A musicalização na educação infantil 
Eliete de Almeida Furukawa, Denise Filomena Bagne Marquesin 

 
Resumo 
 
Sendo a escola um local de convívio social e cultural é compreensível que a música faz parte desse 

convívio,logo, neste artigo busca-se verificar como são desenvolvidas as práticas educativas que 
utilizam a música no cotidiano escolar da Educação Infantil. A problemática dos estudos discute 
sobre quais são as contribuições da prática educativa que utiliza a música e a musicalização no 
processo de ensino para o desenvolvimento infantil e para ampliar o processo de aprendizagem? A 
pesquisa qualitativa pautou-se em estudos bibliográficos e aspectos legais que envolveram conceitos 
de música e musicalização na educação infantil acrescidos das observações, percepções e vivências 
da aluna-pesquisadora. Autores como Brito (2012) e Bréscia (2003) e os documentos oficiais, como 
as Diretrizes Curriculares Nacionais contribuíram para os estudos realizados, sendo possível afirmar 
que, os profissionais que atuam no segmento de educação infantil precisam sensibilizar-se quanto 
às possibilidades referentes ao bem estar e aprendizagens resultantes do trabalho desenvolvido 
intencionalmente envolvendo a musicalização. 
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Memória: suas funções, estruturas e formas de aperfeiçoar 
Rafael Prado Berretta, Eloísa Hilsdorf Rocha Gimenez, Flávia da Silva Ferreira Asbahr 

 
Resumo 
 
Esse artigo apresentará os processos cognitivos e, entre tantas funções que o cérebro possui, será 

destacada a memória. Será explanado os tipos de memórias, tais como a memória de trabalho, 
memórias declarativas e procedurais, priming, memória de curta duração, longa duração e memória 
remota. Além disto, será apresentado como essas memórias influenciam nas informações que são 
arquivadas, suas distinções e quais influências ocorrem durante a retenção. As formas de como 
memorizar com mais facilidade utilizando as técnicas mnemônicas também compõe os propósitos 
desse estudo. Para cumprir com este objetivos realizou-se uma pesquisa bibliográfica em sites 
científicos, artigos científicos e livros didáticos. Como resultado, foi possível apresentar uma das 
definições sobre memória, a qual neste trabalho foi compreendida como conjuntos de complexos 
subsistemas mnemônicas e também explanar sobre os tipos de memórias, são elas: memória de 
trabalho, memórias declarativas e procedurais, memória de curta duração, longa duração, memória 
remota e memória priming. Além disto este trabalho também permitiu compreender algumas 
técnicas mnemônicas, tais como a técnica de loci, a técnica separando e agrupando, técnicas de 

associação, técnica dos mapas mentais. 
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Gestão do conhecimento em bibliotecas universitárias: requisitos do suporte 

organizacional 
Elza Karina Maciel Salles, Everaldo de Barros 

 
Resumo 
 
Gestão do conhecimento é um modelo da gestão que visa melhorar o desempenho organizacional 
por meio da produção, retenção, disseminação, compartilhamento e aplicação do conhecimento 
dentro das organizações. Fornece ainda ênfase ao capital intelectual da organização, criando 
condições favoráveis à captação e à disseminação do conhecimento. Nas Instituições de Ensino 
Superior, o processo de gerir o conhecimento produzido tem como suporte as suas bibliotecas. O 
diagnóstico da gestão do conhecimento em bibliotecas universitárias vem sendo discutido por 
diversos autores, por meio de diferentes instrumentos propostos. Nesta pesquisa, a gestão do 
conhecimento em bibliotecas universitárias é discutida. Os requisitos do suporte organizacional para 
a gestão do conhecimento na Biblioteca da Faculdade Anhanguera de Taubaté – Unidade 1 são 
diagnosticados e contextualizados, em termos da cultura organizacional, gestão de pessoas, 

estrutura organizacional e da tecnologia da informação, sendo uma forma de gerenciar o 
conhecimento organizacional, tornando acessíveis grandes quantidades de informação 
organizacional. 
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Mapeamento de cursos de graduação em ciências contábeis no Brasil 
Priscila de Medeiros Telles, Everaldo de Barros 

 
Resumo 
 
O ensino de contabilidade no Brasil teve suas origens no século XIX, após a chegada da Família Real 

Portuguesa. Atualmente, o número de matrículas no ensino superior tem aumentado anualmente, 
e o curso de Ciências Contábeis é o quinto curso com o maior número de alunos matriculados no 
país. Nesta pesquisa o panorama atual do ensino contábil é avaliado e um mapeamento específico 
dos cursos de graduação em Ciências Contábeis oferecidos no Brasil é realizado, por meio de uma 
pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa. Muitas são as razões que tornam a profissão 
contábil de suma importância para a tomada de decisões e a Contabilidade, desde o início dos 
tempos, tem sido uma ferramenta essencial para controle do patrimônio. No Brasil, o interesse pelo 
ensino contábil foi identificado há muitas décadas atrás. Sua evolução histórica indica que o ensino 
contábil no país começou no século XIX, após a chegada da Família Real Portuguesa. Em dias atuais, 
no último Censo da Educação Superior realizado em 2010 e divulgado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o destaque é o crescimento do número de 
matriculados, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, atendendo a atual política educacional 

do país. 
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A indisciplina de acordo com a compreensão dos professores: conhecimento 

equivocado ou conhecimento acumulado? 
Raquel Cristiane de Moraes, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Paula Fabiane Sartori Gladenucci 

 
Resumo 
 
Com as novas tendências pedagógicas implantadas, eliminou-se o caráter de ensino autoritarista 
dotado de normas e regras rígidas. Entretanto, atualmente as escolas públicas vivenciam 
diariamente a indisciplina no âmbito escolar. Esta pesquisa pretendeu verificar, em um estudo de 
caso, se o que os professores afirmam serem comportamentos indisciplinares e que prejudicam o 
processo de ensino e aprendizagem, realmente condizem com o conceito ou são meros julgamentos 
equivocados, tendo como foco os professores de uma sala do Terceiro ano do Ensino Fundamental 
I, com a identificação de crianças que apresentam comportamentos inadequados no contexto 
escolar, caracterizando um estudo de caso numa escola da rede pública do município do Interior de 
São Paulo. Os resultados foram favoráveis ao indicar que os professores são coerentes no 
conhecimento do conceito referente ao fenômeno indisciplinar na sala de aula, entretanto, este não 

é unânime em sua totalidade, como será indicado no decorrer dos itens apresentados. 
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Levantamento das pré-concepções sobre atuação profissional dos alunos 

durante as diferentes etapas da graduação no curso de psicologia 
Robson Hideki Saito, Patrícia Soares Baltazar Bodoni 

 
Resumo 
 
O presente projeto buscou investigar as pré-concepções dos alunos, com relação às possíveis 
escolhas profissionais no decorrer e no término do curso de Psicologia. Devido a essas inúmeras 
possibilidades, atualmente os alunos iniciam a graduação com dúvidas quanto à escolha da área, 
muitas vezes finalizam o curso com dificuldades na escolha da sua atuação perante as diversificações 
disponíveis, tais como: o mercado de trabalho que pode oferecer a oportunidade e o aluno não 
consegue aproveitá-la por falta de planejamento durante sua formação, acreditar na falta de 
identificação com determinada área, entre outros aspectos. Para investigar essas pré-concepções e 
percepções dos alunos quanto à área de atuação, foram voluntários os alunos de diferentes séries 
da graduação do curso de Psicologia. A coleta dos dados utilizada foi adquirida com a aplicação de 
um questionário sobre as principais influências que definem as escolhas profissionais, assim como 

dificuldades acadêmicas sobre a disciplina, fatores econômicos, mercado de trabalho e identificação 
pessoal. A apresentação desses resultados foi analisada estatisticamente sobre as preferências 
desses alunos. Com base aos possíveis reforçadores obtidos nos três aspectos: Conteúdo teórico e 
técnico, aplicação prática e subjetividade e inserção no mercado de trabalho. Essas informações 
recolhidas poderão ser acompanhadas com base as investigações na primeira série do curso, sendo 
que apontado como as diferenças entre as séries podem ser fortes influenciadores, como por 
exemplo, a experiência de atuação no campo. 
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Um estudo sobre os encaminhamentos e atendimentos realizados no setor de 

psicologia em uma unidade básica de Saúde 
Daiane Cristina Fernandes, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Mariana Vieira ligo Guedes de Azevedo 

 
Resumo 
 
Encaminhamentos psicológicos com diversas queixas são feitos constantemente em unidades 
básicas de saúde. Dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, apatia, 
agressividade, drogas, abusos, violência, depressão e ansiedade são identificados atualmente, como 
os maiores desafios para o trabalho dos psicólogos. Em função disto, o objetivo do presente estudo 
foi verificar, por meio de coleta de dados com protocolo de observação documental e entrevista, a 
demanda de necessidades atendidas pelo setor de psicologia de uma UBS em uma cidade do interior 
do estado de São Paulo no decorrer de dois anos, correspondentes ao segundo semestre de 2010, 
ano de 2011 e no primeiro semestre de 2012. O trabalho apresenta encaminhamentos realizados 
de crianças com idade de zero a onze anos e onze meses e adolescentes de doze a dezoito anos. Os 
resultados revelaram que a faixa etária mais encaminhada para o setor de psicologia foi a de crianças 

com idade de 7 a 11 anos de idade, sendo sua maior parte meninos, e que quase não houve 
encaminhamentos de crianças de 0 a 2 anos. Também se pôde observar que a família foi a maior 
fonte de encaminhamento de crianças e adolescentes à unidade, com alta prevalência de queixas 
relativas a dificuldades de comportamento (agressividade, agitação, nervosismo, birra, indisciplina, 
ciúme, dificuldade em tolerar frustrações e controlar impulsos) e dificuldades escolares (baixo 
rendimento escolar, desinteresse pela escola, TDAH e outras dificuldades de aprendizagem). Pôde-
se observar, ainda, um alto índice de interrupção dos atendimentos, equivalente a 50% dos casos. 
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Combustível adulterado: Uma pesquisa realizada na cidade de Campo Grande – 

Mato Grosso do Sul. 
Gilson Santana, Celso da Silva Ribeiro, Larissa de Lima Almeida, Elzio da Rocha Junior, Julio Cesar 

Malaquias Bizerra, Carla Dal-Piva, Katiúcia Oliskovicz 

 
Resumo 
 
A adulteração de combustíveis (adição de substâncias estranhas ou substâncias permitidas acima 
das quantidades pré-estabelecidas) é atualmente prática comum nosso País. Desta forma, o 
combate a esse crime contra o consumidor é dificultado pela grande extensão do território nacional 
e por casos de corrupção na fiscalização. Este procedimento vem se tornando freqüente nos últimos 
anos, apesar do crescente número de operações especiais efetuadas pela Receita Federal e órgãos 
especializados no combate a esse crime de sonegação fiscal. O presente trabalho busca alertar os 
consumidores quanto à necessidade de fiscalizar os postos de gasolina no ato do abastecimento, 
para verificar se o produto que esta sendo comprado é realmente de boa qualidade. Como 
metodologia aplicada para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizada a pesquisa bibliográfica 

através de artigos específicos referente ao tema abordado. Pode-se concluir que a utilização de 
combustível adulterado, proporciona diversas conseqüências, sendo que a primeira a ser notada, 
principalmente pelos consumidores, são os danos funcionais provocados no veículo. E a utilização 
de solventes acarreta danos a todo o sistema de alimentação automotivo e causando, também, 
danos irreparáveis ao motor. 
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A importância do desenvolvimento da autonomia para o aluno EAD: etnografia 

em uma turma do curso de Pedagogia da Anhanguera de Pelotas 
Laís Amélia Ribeiro de Siqueira, Maria Cristina dos Santos Louzada, Ana Clara Corrêa Henning 

 
Resumo 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de pesquisa sobre 
desenvolvimento da autonomia discente a ser realizada em uma turma do curso de Pedagogia na 
modalidade EAD da Faculdade Anhanguera Pelotas. A Educação à Distância é uma modalidade de 
ensino que está em grande expansão em nosso país. O governo federal, através do Ministério da 
Educação tem estimulado tanto as universidades federais quanto as particulares a abrirem cursos 
em diversas áreas, principalmente nas licenciaturas, utilizando a metodologia da Educação à 
Distancia. Em nosso país, essa modalidade, da forma como está sendo proposta, é relativamente 
nova, e por isso, muito tem sido e precisa ainda ser feito e estudado para encontramos maneiras 
mais “brasileiras” e fiéis às diferentes realidades existentes em no Brasil. A proposta deste projeto 
é estudar o que os alunos do Curso de Pedagogia EAD entendem por autonomia e quais são as 

estratégias que utilizam para desenvolver a sua própria autonomia 
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Distúrbios e transtornos de aprendizagem: um levantamento de casos na rede 

municipal de ensino 
Ana Paula Palongan de Oliveira, Marli Gonçalves, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Paula Fabiane 

Sartori Gladenucci 

 
Resumo 
 
Nesse primeiro momento o trabalho teve por objetivo levantar os dados quantitativos de alunos com 
diagnósticos realizados por duas instituições especializadas existentes nesta cidade em parceria a 
rede municipal de ensino de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Foram coletados dados 
de 16 escolas do Ensino Fundamental I e II. Após essa etapa foi realizada a tabulação de duas 
categorias referente aos dados: os transtornos e distúrbios observados nas entidades pesquisadas 
e o número de alunos atendidos de 2003 á 2012. Os resultados indicaram um grande número de 
alunos atendidos por essas instituições, porém um grande número de alunos que ainda não tiveram 
atendimento e estão esperando sem saber quando conseguirão o mesmo, mas já foram 
encaminhados, número esse que supera os dos alunos diagnosticados. Também através da coleta 

de dados foi possível identificar que uma grande parte dos alunos já diagnosticados possuem o 
mesmo transtorno de aprendizagem. 
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Estudo comparativo: o desenvolvimento da autoimagem e autoconceito em 

crianças com Síndrome de Down 
Anderson Antonio de Oliveira, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Paula Fabiane Sartori Gladenucci 

 
Resumo 
 
O presente estudo consiste na identificação e comparação do desenvolvimento da autoimagem e 
autoconceito de duas crianças com síndrome de down regularmente matriculadas no ensino 
fundamental da rede municipal de ensino de uma cidade do interior de São Paulo. Os resultados 
foram obtidos através da aplicação de um questionário com os pais, professores, colegas de sala e 
com a própria criança down e da escala infantil Piers-Harris de autoconceito aplicada com a criança 
down. Os resultados foram divididos em três tabelas, a primeira tabela contém os dados da escala 
Piers-Harris aplicada com a criança down, a segunda tabela o questionário dos pais, da professora 
e da criança down e a terceira tabela o questionário sobre a percepção dos colegas de sala em 
relação à criança down. O resultado da pesquisa possibilitará identificar se crianças com síndrome 
de down possuem um autoconceito positivo ou negativo, e qual a influência desse autoconceito no 

desenvolvimento pessoal, social e cognitivo destas crianças e também um parâmetro desses 
resultados em comparação as crianças ditas como normais. 
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Mandado de injunção: por uma constituição efetiva 
Felipe Cavasso, João Pinheiro Neto, Rafael Augusto Jacob Denzin 

 
Resumo 
 
Trata o presente trabalho de inovação apresentada pela Constituição da República de 1988: o 

mandado de injunção. Preocupado em dar efetividade às normas jurídicas, máxime às 
constitucionais, quis o constituinte de 1988 introduzir este remédio, que é apto a corrigir eventual 
mora do Poder Legislativo na realização de sua função típica, qual seja, a produção de normas gerais 
e abstratas, inovando na ordem jurídica. Considerando a existência de uma ampla quantidade de 
normas constitucionais que necessitam de regulamentação por lei posterior, conferindo direitos aos 
cidadãos, não seria razoável que estes pudessem ser passíveis de não serem exercitados por faltar-
lhes norma regulamentadora em razão do retardo na atuação legiferante do Estado. Assim, o 
presente estudo busca analisar essa garantia disponível ao cidadão, no sentido de pedir ao Poder 
Judiciário que intervenha quando a falta de regulamentação (falta de elaboração de lei) torne 
inviável o exercício de qualquer direito previsto na Constituição, analisando o fundamento desse 
remédio e os efeitos de sua decisão na vida dos jurisdicionados. 
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Psicoloogia escolar: aumentar a qualidade e a eficiência do processo educacional 

por meio da aplicação de conhecimentos psicológicos 
Fabricia de Fátima Ferreira, Patrícia Soares Baltazar Bodoni, Adriane Branco Folkis Pontalti 

 
Resumo 
 
Essa pesquisa tem como objetivo mostrar a importância do psicólogo nas escolas seja ela particular 
quanto pública. Infelizmente nos dias atuais somente as escolas particulares tem esse apoio. O 
trabalho do psicólogo nas escolas é de extrema importância, pois se sabe que os problemas 
identificados e corrigidos precocemente na infância têm bons resultados no desenvolvimento da 
criança. A pesquisa foi aplicada em duas escolas de Ensino Fundamental básico sendo uma particular 
onde tem o trabalho do psicólogo escolar e a pública que não tem o psicólogo na escola. O 
instrumento utilizado foi questionários individuais tanto para as crianças, pais e a equipe 
educacional, que continha oito perguntas sobre quais as maiores dificuldades, como são resolvidas, 
quais profissionais auxiliam na resolução do problema, da necessidade de outro profissional para 
auxiliar e a importância do psicólogo na escola. Os resultados obtidos na escola pública de educação 

destacam o quanto é necessário o trabalho do psicólogo para auxiliar junto à equipe educacional, 
pais e alunos, já na rede particular onde encontramos a atuação do profissional ela é tida como 
insuficiente justificada pela carga horária limitada, que mostra que contribuição do psicólogo escolar 
é esperada e ansiada pelos profissionais. 
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Varejo na internet: em busca da qualidade e excelência de mercado 
Marcos Herique de Campos Irineu, Evanildo Roberto Verona 

 
Resumo 
 
A grande crescente do e-commerce hoje impõe com que as empresas necessitem de um diferencial 

competitivo e o fator que mais carece de melhoria está na qualidade. A falta de qualidade está 
representada pelo número grande de reclamações que vem surgindo junto aos órgãos de proteção 
ao consumidor. A grande quantidade de concorrentes presente na rede e a facilidade de pesquisa 
do consumidor por preço, faz com que o diferencial de qualidade deve estar presente nas 
organizações. Para o evidenciamento deste problema foram feitas pesquisas de dados em sites, na 
busca dos principais problemas dos consumidores. A partir destes dados foram identificados 
camadas da população que não são consumidores na internet pelo fator do diferencial da qualidade 
que deve ser aperfeiçoado. A partir da visualização e análise do problema passou a se analisar 
diversos autores do assunto qualidade para se entender até que ponto esse fator é diferencial no e-
commerce e quais são as melhorias a se buscar nesse mercado. 
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Marketing digital, estratégia fundamental para o crescimento das empresas 
Luciana Martins Marinho, Evanildo Roberto Verona 

 
Resumo 
 
Neste trabalho será abordado o Marketing Digital direcionado as empresas da região de Leme – SP. 

Buscaremos evidenciar o resultado da utilização dessa nova estratégia e tecnologias, 
proporcionando uma comparação das empresas que empregam o Marketing Digital, e as que não 
empregam a utilização da internet. A pesquisa visa mostrar qual resultado obteve ambas as 
empresas. Faremos uma abordagem do marketing digital não somente como estudo e conceito, mas 
também buscando proporcionar o desenvolvimento dessa estratégia na empresa estudada. Segundo 
Kotler (2010, p.34) “Os consumidores acreditam mais uns nos outros do que nas empresas. A 
ascensão das mídias sociais é apenas reflexo da migração da confiança dos consumidores das 
empresas para outros consumidores. De acordo com a Nielsen Global Survey, menos consumidores 
confiam na propaganda gerada por empresas. Os consumidores voltam-se para o boca a boca como 
uma maneira nova e confiável de propaganda.”. Então o marketing digital é uma ótima maneira 
para essa nova maneira de propaganda, através de redes sociais, que os consumidores terão direito 
de comentar sobre produtos e serviços. 
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Os processos organizacionais: o modelo burocrático dentro das empresas 

modernas 
Adriana Gomes Leite, Evanildo Roberto Verona 

 
Resumo 
 
Administração está associada a planejamento, controle e organização de departamentos, cargos e 
pessoas. A burocracia mostra uma estrutura de controle, planejamento muita organização, daí surge 
a oportunidade desta pesquisa de enfatizar os conceitos da burocracia do modelo de Max Weber nas 
empresas modernas, com o objetivo de ajudar os administradores a encarar a burocracia como base 
científica. Analisando a importância que alguns processos que muitas vezes não são valorizados e 
que são essenciais, além dos benefícios de uma estrutura de controle e hierarquia, valorização do 
profissional com conhecimentos técnicos. Mostrar que a utilização da burocracia também tem seu 
lado prático, ágil e lucrativo, direcionar a pesquisa para responder aos questionamentos de que 
forma a burocracia pode trazer benefícios para as empresas modernas e, estudar o modelo 
burocrático em sua essência com a finalidade de objetivar a eficiência dos processos com 

competência e racionalidade, apresentando as disfunções, o papelório e o excesso de informações 
que os profissionais encaram com a burocracia. 
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TICs e o processo de ensino e aprendizagem: um estudo sobre percepção de 

aprendizagem dos alunos em uma instituição de ensino superior 
Agmar Tavares Santos, Eliana Cristina Alvarenga Saraiva, Edna de Almeida Rodrigues 

 
Resumo 
 
A evolução da tecnologia da comunicação, desde o final do século passado, possibilitou que muitas 
atividades mudassem seus processos. Em educação, veio consolidar o que há muito tempo já se 
fazia em outros formatos, como, por exemplo, cursos por correspondência. O uso das TICs no ensino 
tornou-se tão evidente, que mesmo o governo e as empresas já utilizam em processos de 
capacitação para seus colaboradores e também na educação formal, como ferramenta no processo 
de ensino-aprendizagem. No ensino superior, as TICs têm sido importantes tanto para os cursos da 
modalidade EaD como para cursos presenciais. Nesse contexto, este estudo pretende desenvolver 
um estudo de caso para investigar como os alunos matriculados no ensino superior em uma IES do 
interior do estado de São Paulo percebem a aprendizagem ao cursarem disciplinas com uso de TICs, 
a partir de métodos da modalidade EaD. 
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Reflexos da lei nº 12.101/2009 para entidade com certificado de beneficente de 

assistência social na área de educação 
Fernanda Cordeiro Fagundes, Irene Petry Tomelin 

 
Resumo 
 
As entidades beneficentes de assistência social surgem das necessidades sociais pela falta de 
atendimento dos serviços pelo poder público. O governo através da Lei nº 12.101/2009 
regulamentou novas normas para a certificação das entidades beneficentes de assistência social que 
atuam nas áreas de saúde, educação e assistência social pura para garantir a continuidade da 
isenção da contribuição patronal para a seguridade social. O objetivo da pesquisa foi analisar os 
reflexos da Lei para as entidades beneficentes de assistência social. A metodologia adotada foi a 
pesquisa bibliográfica para fundamentar o assunto, a pesquisa documental e o estudo de caso das 
alterações que a entidade teve que realizar para atender a legislação vigente. Como resultado da 
pesquisa analisou-se a relevância dos procedimentos previstos na lei e manter a continuidade das 
atividades como entidade filantrópica. A AMORABI, entidade Beneficente de Assistência social com 

predominância na área de educação teve os reflexos da lei vigente na gestão em especial na 
elaboração dos controles internos e na transparência da prestação de contas para a sociedade. 
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Participação social direta na composição das políticas públicas 
Karla Medina Oliveira, Sandro Egidio Maciel de Andrade 

 
Resumo 
 
Através da idéia de direitos humanos é possível ampliar a auto-compreensão do Estado Democrático 

de Direito. Na modernidade, a opinião pública é formada através do consenso fabricado pela mídia 
e os políticos agem orientados pelo sucesso próprio ou pelos interesses dos seus financiadores. Tal 
processo afeta a legitimidade política, tornando necessário a ampliação da participação direta da 
população através da construção de políticas públicas. Portanto, surge a necessidade de estudar 
mecanismos como o Orçamento Participativo (OP) e como este mecanismo alterou a elaboração do 
orçamento público em municípios europeus. A Nações Unidas recomendaram a ampliação da 
participação popular direta no Orçamento Pública através da ampliação dos Conselhos de Orçamento 
Participativo. É possível a ampliação da margem de deliberação para além do limite de 5% da receita 
municipal, porém essa ampliação depende também do esclarecimento da população. Assim, a 
universidade não pode se furtar desse processo, traduzindo os sistemas e estabelecendo debates 
em cooperação intersubjetiva com outros setores, tornando linguagem acessível a todos sociedade. 
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Proposta de implementação de um sistema de gestão ambiental no Centro 

Universitário Anhanguera de Campo Grande-MS 
Sabrina Beserra dos Anjos, Dayane Lopes de Oliveira, Carla Dal-Piva 

 
Resumo 
 
A pesquisa a ser realizada trata-se de uma proposta de implementação de um sistema de gestão 
ambiental – SGA no Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande, buscando demonstrar os 
ganhos voltados a melhoria do nível de conhecimento e preparação dos acadêmicos ao mercado 
cada vez mais exigente com o atendimento às questões ambientais. Para que esse objetivo seja 
alcançado, será necessário analisar o nível de conhecimento dos acadêmicos em relação às questões 
ambientais, e para isso será realizado uma pesquisa de campo, na instituição em estudo, permitindo 
aos pesquisadores através de entrevistas direcionadas para 30% dos acadêmicos que cursam o 
primeiro semestre dos cursos de graduação, bem como, para 10% dos funcionários, professores e 
coordenadores, e assim proporcionar um levantamento de informações para identificarem todos os 
aspectos de gestão ambiental envolvidos e as vantagens da possível implementação do SGA na 

instituição de ensino. Em um segundo momento da pesquisa se fará um levantamento das possíveis 
ações de controles ambientais que poderão ser implementada na instituição. Pretende-se através 
dessa pesquisa evidenciar resultados que mostram quais as vantagens da implementação de um 
SGA para os futuros profissionais e para a instituição de ensino. 
 
Palavras-chave 
 
sistema de gestão ambiental; universidade; meio ambiente. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Gerenciamento de resíduos sólidos em um frigorífico de aves em Sidrolândia - 

Mato Grosso do Sul: Um estudo de caso. 
Thiago Foss Efigenio, Gabriela Schley Coelho, Marinez Ayala Stadler, Carla Dal-Piva 

 
Resumo 
 
A pesquisa analisa a atual situação do gerenciamento de resíduos sólidos de um frigorífico de aves 
que se encontra no município de Sidrolândia - MS, com intuito de levantar, identificar e verificar as 
técnicas usadas pela organização a respeito do gerenciamento dos resíduos sólidos, buscando 
identificar as vantagens sobre o meio ambiente e possíveis oportunidades de melhoria. Já está mais 
do que provado que um processo de tratamento adequado para os resíduos sólidos é um diferencial 
para as empresas, trazendo benefícios sociais e ambientais para a organização. A pesquisa foi 
desenvolvida através de uma revisão bibliográfica e um levantamento in loco realizado no frigorífico 
de aves. Foram apuradas algumas oportunidade de melhorias para o atual gerenciamento de 
resíduos sólidos, a fim de, melhorar ainda mais os monitoramentos e controles. É possível que 
melhorando a qualidade do tratamento dos resíduos sólidos com o auxílio de toda organização 

reduzirá o número de resíduos dispostos no lixão municipal devido as oportunidades de reciclagem, 
reutilização e consequentemente os resultados beneficiarão a sociedade e o meio ambiente. 
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Transporte ferroviário de cargas no Brasil 
Rafael Paschoal Leite Domingos Silva, Sandra Ferreira da Silva 

 
Resumo 
 
De acordo com a Divisão de Documentação da Fepasa (1991), a primeira medida para incentivar a 

construção de ferrovias ocorreu durante a Primeira Regência, em 1835. A Lei Geral n 101, 
sancionada pelo então Regente Diogo Antonio Feijó, concedia carta de privilégio a um grupo de 
pessoas ou a companhias interessadas na construção de estradas de ferro que, partindo do Rio de 
Janeiro, fizessem a interligação para as províncias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Essa 
implantação visava um sistema de transporte capaz de levar aos crescentes centros urbanos e porto 
do país toda a produção agrícola e de minério produzida principalmente no interior brasileiro. Apesar 
dos benefícios oferecidos, não surgiram interessados em realizar tão alto e arriscado investimento, 
uma vez que o volume de produtos movimentados era baixo. Sem interesse real pelo transporte 
ferroviário de carga, os investidores iniciais se escoravam apenas na garantia, dada pelo Governo, 
de retorno financeiro do investimento feito. A malha paulista foi a única financiada efetivamente por 
produtores que tinham muito interesse em aprimorar o escoamento da produção local. A ampliação 
da fronteira agrícola e a redução do desperdício no transporte, além de ter sido uma excelente 

aplicação para o capital cafeeiro. A construção das primeiras ferrovias em São Paulo está 
intimamente ligada ao sucesso advindo das plantações de café no Estado. O crescimento da 
produção cafeeeira, por sua vez, é reflexo do quadro político e econômico que o país vivenciava. 
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Intervenções da psicologia no contexto educacional perante as queixas 

escolares e o baixo desempenho acadêmico de adolescentes 
Elídia Esaurísia da Rocha Dopp, Eloísa Hilsdorf Rocha Gimenez, Flávia da Silva Ferreira Asbahr 

 
Resumo 
 
Tendo em vista uma quantidade significativa de adolescentes que apresentam histórico de fracasso 
escolar, buscou-se conhecer e analisar como a Psicologia compreende esse fenômeno e como estão 
sendo feitas as intervenções psicológicas realizadas no contexto educacional a fim de contribuir para 
a reflexão e possivel minimização do problema. Para cumprir com este propósito, foi realizado um 
levantamento bibliográfico nas bases de dados SCIELO. banco de teses da USP, dos anos 2007 à 
2012 com as palavras-chave: práticas psicológicas escolares; psicologia e escolar e adolescentes; 
psicologia escolar; serviço de psicologia; orientação e intervenção psicológica escolar. Foram 
identificados 280 publicações, porém após filtrar tal busca com o estudo proposto. permaneceram 
4 publicações. um levantamento subsequente nos sites PEPSIC, ABRAPSO, ABRAPEE e Biblioteca 
Digital UFMG esse número se elevou para 11. Ficou evidente que no Brasil há uma ausência de 

estudos sobre o assunto, pois não foram encontrados relatos de intervenções psicológicas feitas 
com adolescentes no contexto escolar por profissionais da área, apenas intervenções com 
adolescentes e/ou professores aconteceram por alunos estagiários de cursos de graduação de 
Psicologia. tais resultados indicam a necessidade de estudo e discussão à questão. Por outro lado o 
estudo deixa claro que não há necessidade de patologizar ou psicologizar a educação de 
adolescentes se os educadores forem formados para manterem uma relação saudável como base 
para a ruptura do fenômeno. 
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CRM: um modelo para a utilização de ferramentas incrementais na área de 

vendas de uma empresa de autopeças 
Rodrigo de Souza André, Eliana Cristina Alvarenga Saraiva, Rita das Graças Candido Cavichioli 

 
Resumo 
 
O dinamismo do ambiente mercadológico que as empresas vivenciam já há algumas décadas 
demandam diferenciais capazes de atrair e reter os melhores clientes, proporcionando, assim, 
melhores resultados para os negócios. O CRM - Customer Relationship Management – apresenta-se 
neste contexto como um instrumento incremental. Neste sentido, este estudo pretende investigar e 
descrever o caso de da área de vendas de uma empresa de autopeças do interior de São Paulo. 
Palavras-chave – CRM, Customer Relationship Management, incremental, autopeças. Introdução Em 
um ambiente tão competitivo como o que se tem vivenciado já há algum tempo, buscar formas de 
captar e reter clientes tem se mostrado um diferencial para as empresas que desejam ocupar 
espaços importantes em seu mercado preocupando-se além de buscar novos clientes, fidelizar os 
clientes existentes. Contudo a importância nessa realidade é de cada vez mais conhecer o mercado 

para atender em menor tempo possível e com qualidade, sobressaindo assim perante a 
concorrência. Entende-se que o gestor comercial junto com sua equipe a qual cabe executar ações 
e estratégias a sua aplicação de forma eficaz. Segundo Sindirepa (2011), para Paulo Butori, 
presidente do Sindipeças – Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos 
Automotores, “Só sobrevive no aftermarket automotivo o fabricante de autopeças que está focado 
nas necessidades do seu cliente e, sobretudo, nas muitas exigências desse mercado, no qual a 
parceria é a chave para os bons negócios”, assim terá maior mercado e melhor relacionamento”. 
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Rede social para fazer o bem: empresas e marcas usam as novas mídias para 

divulgar ações de cidadania 
Juliana Ghisi, Célia Maria Cassiano 

 
Resumo 
 
O objetivo do artigo é discutir o uso das redes sociais como estratégia de marketing social por 
empresas para atingir seus consumidores. Estuda-se especificamente o caso da empresa Johnson & 
Johnson que criou um aplicativo no facebook destinado a mães que estão online propiciando troca 
de informações e experiências sobre cuidados com seus bebês. A partir do conceito de amor materno 
e da compreensão da sua evolução ao longo do tempo, sabe-se que o bem estar da mãe beneficia 
a relação com o filho e consequentemente o seu desenvolvimento. Estudos mostram que as mães 
precisam de uma rede de apoio emocional e informacional e dessa forma a empresa estudada 
propicia às mães participarem de uma rede de apoio social para compartilhar experiências, mostrar 
os momentos mais importantes da sua vida, e por outro, cria uma forma de se aproximar de seus 
clientes e mostrar a preocupação com a saúde e o bem estar da criança e de toda a família. 
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A construção da imagem do Brasil em jornais internacionais no período que 

antecede a Copa do Mundo 
Ana Carolina Pereira, Célia Maria Cassiano 

 
Resumo 
 
Com a globalização os meios de comunicação atingem um maior número de pessoas no mundo todo, 
influenciando a opinião de milhares delas sobre diversos assuntos. Tendo em vista a influência dos 
meios de comunicação e a velocidade de informação, este artigo discute a imagem do Brasil 
divulgada pela mídia e apresentada ao mundo, principalmente em tempos que antecedem eventos 
esportivos importantes como a Copa do Mundo de 2014. Sabe-se que é muito divulgada a violência, 
a falta de infraestrutura e os problemas sociais. Utilizando pesquisa bibliográfica e análise de 
conteúdo, foram analisadas 16 matérias de dois jornais: o americano The New York Times e o inglês 
Daily Mail. Foi aplicado o método estruturado de Bardin (1977) organizado em três etapas: pré-
análise (leitura exploratória do material, escolha dos documentos); análise do material (codificação, 
categorização, quantificação da informação) e tratamento dos resultados (inferência e 

interpretação). Os resultados apontam o predomínio da imagem negativa do Brasil feita pela 
imprensa internacional. 
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Reconhecimento e quantificação do dano moral no TJRS: contribuições da 

interpretação jurídico-sistemática 
Alberto Conceição da Cunha Neto, Mari Cristina de Freitas Fagundes, Ana Clara Corrêa Henning 

 
Resumo 
 
A presente pesquisa buscou analisar as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 
versando sobre dano moral, proferidas no ano de 2009, terminadas com o dígito 4, a fim de verificar 
o método interpretativo utilizado quando da fundamentação da decisão. Atualmente não mais se 
discute a possibilidade de indenização por dano não aparente, mas sim, os embasamentos para 
apontar determinado valor a título de indenização. Diante disso, a análise pontual dos acórdãos 
possibilitou aferir o método interpretativo utilizado no referido órgão, bem como pontuar a 
possibilidade de variação de valores em casos aparentemente semelhantes. Isso sem se falar em 
insegurança jurídica ou banalização do dano moral, tendo em vista não estar o intérprete da norma 
vinculado a letra fria da lei, mas a par da realidade concreta. Diante disso, através de um sistema 
axiológicamente hierarquizado, apto a buscar dispositivos que melhor se adaptem ao caso analisado. 

Neste trabalho demonstrou-se os dispositivos legais utilizados com maior frequência, a recorrência 
aos ensinamentos doutrinários, bem como os casos com maior aporte no Tribunal em estudo. Para 
alcançar esta proposta, a pesquisa baseou-se nos ensinamentos doutrinários e nas decisões 
proferidas pelo referido órgão. 
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O ensino profissionalizante para jovens deficientes auditivos: aspectos legais e 

práticos 
Jhenifer Tavares de Oliveira, Janaina Aparecida Mateus, Rosemari de Borba de Oliveira, Daniela 

Krüger Stamm 

 
Resumo 
 
Este estudo teve como objetivo geral realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino 
profissionalizante para jovens deficientes auditivos, com base nos aspectos legais e práticos. O 
mercado de trabalho está aquecido para a inclusão de pessoas com deficiência através da legislação 
estabelecida pela lei federal a mais de vinte anos, porém sua aplicação começou a ser fiscalizada 
apenas recentemente. Sendo assim, o presente trabalho busca respostas para estas questões de 
inclusão social através de ensino profissionalizante e mercado de trabalho. O deficiente tende a ser 
excluído por falta de conhecimento da sociedade e desta forma é importante ressaltar a importância 
de profissionais da educação, como professores e intérpretes, para que tenham preparo na inclusão 
destes alunos nesta modalidade de educação e de que formas a escola pode contribuir para a 

formação deste sujeito na sociedade, seus direitos e deveres bem como sua participação ativa no 
desenvolvimento também de sua carreira profissional. 
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Estudo de caso sobre uma empresa de bebidas 
Sandra Maria Resende do Amaral, Paulo César D'Elboux 

 
Resumo 
 
Este artigo aborda uma empresa familiar de médio porte, localizada no interior de São Paulo, cuja 

atuação no mercado restringe-se apenas a região do seu entorno. Com uma administração empírica 
apresenta sérios problemas em sua estrutura organizacional, com setores afins trabalhando de 
forma não integrada havendo, inclusive, séria inversão de responsabilidades entre os setores de 
vendas e marketing, que vem refletir diretamente na confiabilidade da Marca e fidelização do 
consumidor. Assim, este trabalho visa, entre outros objetivos, fortalecer a Marca, conhecer o 
consumidor em sua tomada de decisão no momento da aquisição perante a Marca da empresa, que 
é posta em segunda opção de compra. Recomenda-se uma reestruturação organizacional, 
contratação ou terceirização, de profissionais qualificados, considerando a densidade demográfica 
da região do produto, reposicionamento da marca (melhoria no design da embalagem, sabor, etc.) 
e possível retirada dos produtos os quais não possuem expressividade em vendas e aceitação por 
parte do consumidor. 
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A interferência do contexto familiar na aprendizagem escolar 
Maria Aparecida Araújo Pimentel, Renata Nassralla Kassis 

 
Resumo 
 
O contexto escolar, por constituir-se como um ambiente multicultural e diversificado de 

desenvolvimento e aprendizagem, abarca aspectos físico, psicológico, social e intelectual dos 
indivíduos através da interação social, dos laços afetivos que se estabelecem e da possibilidade de 
construção de saberes necessários e fundamentais. O ambiente familiar concorre com a escola no 
estabelecimento da mediação dos padrões sociais e culturais e na transmissão de valores e crenças, 
especialmente às crianças. E é sabido que as questões familiares e contextuais das crianças 
interferem no seu comportamento, inclusive dentro do ambiente escolar. Considerando as 
transformações nas estruturas familiares contemporâneas, a pesquisa destaca as contribuições 
desse contexto na formação da criança e objetiva verificar em que medida as questões trazidas do 
ambiente familiar interferem na qualidade da aprendizagem dos conteúdos escolares, e em que 
níveis e graus isso ocorre, além de investigar como o professor percebe essa interferência, no 
sentido de poder intervir competentemente, numa relação dialógica entre família e escola. A 
metodologia utilizada nesse estudo envolve revisão bibliográfica, além de Pesquisa de Campo 

realizada em uma Escola Pública Municipal da cidade de Barueri/SP, que conta com observação em 
sala de aula e, também, aplicação de questionários aos sujeitos desta pesquisa, através do estudo 
de caso. A investigação mostrou que é imprescindível ocorrer a participação, a comunicação e a 
existência de informações em cada ambiente a respeito do outro para dirimir as diferenças e 
possibilitar atribuir significados à aprendizagem escolar, que sofre influência direta das questões 
havidas no contexto familiar do indivíduo. 
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Análise de custo-benefício para a produção limpa de etanol e açúcar 
Jéssica Fagundes de Oliveira, Jair Manoel Casquel-Jr. 

 
Resumo 
 
A sustentabilidade abrange conceitos econômicos, sociais e ambientais, sendo que a aplicação deste 

termo baseia-se em prejudicar o mínimo possível o meio em que se vive, tanto por parte das 
empresas como também pela população. Ser sustentável está relacionado a economizar água, 
energia elétrica, reciclagem, não praticar queimada e até mesmo à diminuição do uso de fertilizantes 
no solo, entre muitos aspectos em que se deve prevenir. A Sustentabilidade para as empresas não 
é uma tarefa fácil e o trabalho a ser desenvolvido é de longa adaptação, mas pode-se dizer que a 
opção por essa concepção de processo produtivo gera eficiência e eficácia, fazendo com o que o 
produto final – açúcar e álcool – ganhem em qualidade e na redução do tempo de produção, por 
conta da adoção de técnicas de reaproveitamento dos insumos. Além da importância ambiental, a 
análise de um modelo de gestão norteado pelo conceito manutenção de sustentabilidade deve 
pesquisar a validade do mesmo buscando medir seus possíveis impactos, de caráter interno e 
externo à organização, o que pode ser feito por meio de indicadores de desempenho visando avaliar, 
de maneira quantitativa, os resultados efetivamente mensuráveis. 
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A mutabilidade dos princípios do Direito Natural diante da variação espaço-

temporal 
Eduardo Borges Moraes, Paulo Sérgio Mansija Pinto 

 
Resumo 
 
Este trabalho visa analisar o Direito Natural em seus princípios basilares com o intuito de estabelecer 
a variação ou perenidade desses princípios através do processo histórico. Para tanto, a teoria 
jusnaturalista é estudada em suas principais escolas, além de serem estabelecidos seus 
componentes, suas características e, finalmente, determinados seus princípios fundamentais. Até o 
momento, foram estabelecidas as diferentes concepções do Direito Natural propostas pelas escolas 
jusnaturalistas várias. A origem da crença na existência de direitos naturais é cronologicamente 
indefinível. Na civilização ocidental encontramos as primeiras indicações dessa ideia na antiguidade 
grega, quando, no século V a.C., Heráclito de Éfeso afirmou, conforme foi registrado em seus 
fragmentos, que “a sabedoria é dizer coisas verdadeiras e agir segundo a natureza, escutando sua 
voz” (tradução livre). No mesmo período histórico o tema foi abordado por Sófocles na sua tragédia 

Antígona, onde o escritor sugere a existência de leis derivadas das regras do universo, 
hierarquicamente superiores às humanas, em vigor desde tempos imemoriais e que, uma vez 
desrespeitadas – como foi o caso de seu personagem Creonte-, condenam os homens à ruína. 
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Educação cidadã 
Renato Penha Ruffato, Paulo Sérgio Mansija Pinto 

 
Resumo 
 
A designação cidadania expande-se além de sua conceituação, incluem-se em qualquer tipo de 

discussão, seja política, social ou econômica. Deve-se romper com a barreira da cidadania formal, 
inserir o indivíduo como cidadão em substancialidade é o desafio, e este é o mote desse projeto. 
Nessa seara encaixa-se o direito constitucional, como um instrumento de inserção e/ou caminho a 
dimensão material da cidadania. Os parcos conhecimentos dos direitos, assim como das garantias 
daqueles ocasionam cada vez mais a exclusão cidadã. dessa forma, o ambiente mais profícuo para 
criar raízes e frutos multiplicadores é a escola. Nesse sentido, o trabalho em tela tem por escopo 
demonstrar aos alunos do ensino médio os conhecimentos básicos e teóricos sobre assuntos 
relacionados à matéria constitucional e democrática a fim de instruir os estudantes sobre seus 
direitos e obrigações. Para isso, foram ministradas palestras nas escolas do município que, por 
derradeiro, fomentaram a formação axiológica e cidadã dos alunos. 
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Direitos do consumidor: entendimentos do juizado especial civil acerca do dano 

moral nas relações de consumo 
Bruno Bandeira Fonseca, Paulo Sérgio Mansija Pinto 

 
Resumo 
 
A presente pesquisa parte da premissa que todo sujeito pode ser responsabilizado por atos ilícitos 
praticados, e em regra, a vítima poderá pleitear indenização por danos extrapatrimoniais. Mormente 
nos casos envolvendo direito do consumidor, constata-se um numero imódico de ações de 
competência do Juizado Especial Cível que buscam a devolução de importância paga cumulada com 
dano moral. Logo, o objetivo do estudo consiste em analisar o conceito contemporâneo de dano 
imaterial e ao mesmo tempo, buscará entender se os infortúnios, dissabores e meros 
aborrecimentos caracterizam o dever de indenizar o consumidor. Tal pesquisa justifica-se tendo por 
base, ascensão de demandas judiciais envolvimento o direito do consumidor que buscam a 
reparação por danos imateriais. Após a apreciação das informações colhidas com o estudo, 
percebeu-se que a pluralidade dos demandantes desconhece o pleno conceito de dano moral, mas 

estes buscaram um direito inexiste por erroneamente pensar que o dano gera o dever de indenizar, 
independente do grau da lesão e de outros requisitos. Data venia, o poder judiciário pelo meio 
jurisprudencial adota uma postura prudente, evitando a banalização do dano moral e ao mesmo 
tempo, tenta impedir o enriquecimento ilícito da suposta vítima. Neste sentido, a indenização só é 
concedida quando o demandado traz em juízo prova documental, pericial ou testemunhal, que 
permitam ao magistrado presumir a dor e o sofrimento moral da vítima e que seja digno de 
compensação pecuniária. 
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Análise investigativa de processo psicológico básico nas organizações: a 

motivação como indicador da pesquisa de clima 
Leticia Cacere Cavalcante, Jessica Néris Oliveira Diniz, Patrícia Soares Baltazar Bodoni 

 
Resumo 
 
Através da Pesquisa de Clima foi possível identificar aspectos da motivação que influenciam 
diretamente o bom desenvolvimento dos funcionários dentro da organização de ensino. Utilizando 
os gráficos para a comparação, é possível identificar uma maior satisfação no Setor 2, se tratando 
de alguns 'temas' como por exemplo, salário, moradia, carreira, carro/transporte, padrão de vida, 
entre outros. Em contrapartida podemos perceber a desmotivação de ambas as partes referente a 
falta de treinamento, sobrecarga de trabalho, falta de segurança, impossibilidade de crescimento 
profissional, instalações inadequadas, falta de reconhecimento, todos esses fatores foram apontados 
pelos funcionários como fatores desmotivacionais, e para a organização é importante ter esse 
conhecimento, pois agir de uma maneira eficaz dentro dessas informações coletadas, futuramente 
só resultará no sucesso da organização. A presente pesquisa foi realizada por meio da aplicação do 

questionário de pesquisa de clima. O questionário consistia em perguntas abertas e fechadas 
elaboradas com base na concepções-chave de Kahale (2002), que causam impacto sobre a 
motivação. São elas desafios / realização / satisfação / valorização / reconhecimento / crescimento 
profissional / participação / utilidade / liderança / integração e reconhecimento financeiro. Esse 'raio-
X' interno auxiliará na apresentação de estratégias interventivas na organização para efetuação de 
diferentes ações, como: melhorar os pontos fortes da empresa, detectar a necessidade de 
programas de treinamento específico, melhorar a colaboração de todos e avaliar e reorientar as 
lideranças de acordo com os objetivos da empresa. 
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Alfabetização e letramento: os contextos do aluno com baixo rendimento escolar 
Luiz Fernando de Andrade Rodrigues, Rita de Cássia Bayma 

 
Resumo 
 
A pesquisa desenvolveu-se com a coleta de dados, através de consultas estatísticas, referente a 

alfabetização no estado da Bahia e no município de Irecê. Nesta etapa identificaram-se as escolas 
que apresentaram duas características, estar localizada em região urbana e ter, comparativamente 
entre as instituições escolares da rede municipal e estadual, maior número de reprovação e o menor 
índice no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Com pesquisa de documentos 
procurou-se identificar a realidade educacional do município através da leitura do Plano Municipal 
de Educação e particularmente a realidade, através da leitura do Projeto Político Pedagógico, da 
instituição escolar escolhida para as fases seguintes da pesquisa. A fase da observação inicia-se 
com a escolha da escola e da sala de aula, como objetivo de identificar os alunos que não 
desenvolveram competências educativas básicas: produção autônoma de texto, autonomia na 
leitura e desenvolvimento da oralidade. Reproduzindo estatisticamente na sala de aula a 
porcentagem de alunos reprovados na instituição, tem-se a quantidade para iniciar a próxima etapa. 
As entrevistas aconteceram com os agentes envolvidos no processo educacional na educação formal 

quanto na educação não formal, ou seja, professores, coordenadores e equipe administrativa da 
escola e as pessoas do ambiente familiar do aluno. A mensuração dos dados foi realizada em duas 
etapas, a primeira envolvendo o ambiente educacional tendo como fundamento teórico a teoria a 
Epistemologia Genética de Piaget e a segunda etapa mensurou-se os dados envolvendo o ambiente 
social, tendo como fundamento teórico As regras do método sociológico de Émile Durkheim. 
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A efetividade das medidas protetivas da lei 11.340/06 de violência doméstica 

Lei Maria da Penha: estudo de caso na Delegacia da Mulher de Valinhos 
Liliane Aparecida Tonolli, Danielle Prinotti Magri, Adriana de Andrade Espíndola 

 
Resumo 
 
Resumo do Projeto: O presente projeto realizará um estudo sobre os impactos da Lei 11.340/06 na 
sociedade brasileira, com vista à redução da violência doméstica contra as mulheres. Verificará os 
impactos que a Lei trouxe para o cotidiano das vítimas, principalmente, com respeito às alterações 
procedimentais introduzidas pela lei, no tocante às medidas protetivas de urgência e sua efetividade 
na segurança e bem estar das vítimas. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em obras 
relacionadas ao assunto, artigos científicos, e outros. Realizou-se também, até o presente momento, 
uma pesquisa de campo e um levantamento dos registros da Delegacia de Defesa da Mulher da 
Cidade de Valinhos – Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Valinhos. Foi realizada também 
uma análise dos dados obtidos, com o objetivo de verificar a efetividade das medidas protetivas de 
urgência, nos crime de violência doméstica. Os dados colhidos e analisados são do período de 

01/01/2011 a 31/12/2011. 
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A efetiva participação do usuário no controle social do SUAS: um desafio aos 

conselhos municipais de assistência social 
Dalila Alves Machado Reis, Maria Cristina Cogo, Maria Cecilia Kerches Menezes 

 
Resumo 
 
Este estudo teórico busca discutir a importância participação da população usuária do sistema na 
política de assistência social. Para tanto, inicialmente será analisado o processo de construção dos 
Conselhos Municipais de Assistência Social, assim como a participação do usuário na política de 
assistência social, por meio dos conselhos.  A pesquisa a ser realizada terá como sustentação teórica 
as leituras e as análises de temas relativos ao processo de construção da participação da sociedade 
civil no processo de controle social da política municipal de assistência social, ao processo de 
implantação dos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), buscando pesquisar quais os 
desafios para efetivar a participação dos usuários na construção e acompanhamento da assistência 
social a nível municipal. Para que isto ocorra será utilizada uma entrevista estruturada, ou 
seja,realizada através de um questionário enviado aos Conselhos Municipais dos municípios de 

Piracicaba e Limeira, por meio de correio eletrônico, após contato telefônico com os respectivos 
órgãos. A resposta será um consenso do colegiado e não de um conselheiro. 
 
Palavras-chave 
 
CMAS; controle social; usuários da assistência social. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Nova abordagem para identificação eficaz de plágio utilizando busca pela 

internet 
Clever Marcos Teixeira, Marcelo Augusto Cicogna, Mauricio Rodrigues de Morais 

 
Resumo 
 
A produção de textos acadêmicos ou científicos tem forte compromisso com o desenvolvimento de 
novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, estas áreas sofrem com o problema de cópias indevidas 
ou mal referenciadas, podendo caracterizar plágio. Embora os mecanismos de busca modernos 
sejam muito eficientes, o trabalho de detectar cópias indevidas em um documento é uma tarefa 
árdua. Este trabalho aborda o problema de plágio e apresenta um modelo computacional de busca 
de documentos por similaridade. Apresenta-se o desenvolvimento de uma ferramenta para detecção 
automática de textos similares efetuados a partir de documentos publicados na internet. O projeto 
do software foi desenvolvido com base em técnicas que permitem extrair do texto termos que 
representem a identidade do documento para, então, serem consultados em sistemas de busca para 
internet. Os resultados demonstram um aumento na precisão da detecção e redução do tempo 

computacional, quando comparado aos programas comerciais existentes, favorecendo a tarefa de 
análise e detecção de documentos com cópias indevidas. 
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Poluição sonora no ambiente da construção civil 
Leticia Zamae Winckler, Maria Inês de Affonseca Jardim 

 
Resumo 
 
A poluição sonora é considerada a 3ª (terceira) poluição mais frequente no meio ambiente, podendo 

considerar a construção civil um fator contribuinte a esta condição. Este trabalho tem como objetivo 
identificar os níveis sonoros emitidos pelos canteiros de obras através de medições sonoras no 
entorno dos mesmos e aplicação de questionários com as vizinhanças para a identificação dos 
incômodos causados pela obra, bem como seu atendimento a legislação. Foram aplicados 61 
(sessenta e um) questionários e realizado medições em 14 (quatorze) obras espalhadas por toda a 
cidade de Campo Grande-MS. Os resultados mostram que houve um aumento de 17,7% no nível 
sonoro, do qual a média encontrada para o ruído de fundo foi de 56,3 dB(A) e para o ruído da 
atividade foi de 65,7 dB(A), não ultrapassando a legislação pertinente, bem como 54,1% dos 
entrevistados são afetados pelos ruídos emitidos pelas obras. 
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Produção de equipamento automático de aspersão de líquidos 
Hudson da Silva Alves, Maria Inês de Affonseca Jardim 

 
Resumo 
 
O contexto do problema, objeto de resolução do presente trabalho encontra-se na produção e teste 

de produtos fitossanitários em laboratório da Universidade Anhanguera-UNIDERP. Após a produção 
do agrotóxico, este é aplicado manualmente, através de um equipamento rudimentar, por um 
técnico fator o qual ocasiona a irregularidade da aplicação já que não se consegue manter velocidade 
e altura constantes para se simular a aplicação real. Além de trazer o risco de contaminação ao 
técnico aplicador. Portanto surge a necessidade de um equipamento ser produzido que deverá 
eliminar os problemas citados. Baseando-se nessa realidade e em entrevista com o responsável do 
laboratório, definiu-se que o equipamento deve possuir três características essenciais: movimentar 
o bico de aspersão a uma velocidade mínima de 10 km/h, manter altura constante e ser fixo. A 
pesquisa foi e será realizada para projetar o equipamento e fundamentar o projeto cientificamente, 
bem como garantir a viabilidade de sua produção. 
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ensino de física utilizando sistemas especialistas 
Rodrigo Reis Lobo de Rezende, Ana Cláudia de Oliveira Pedro Andrêo, Maria Inês de Affonseca Jardim 

 
Resumo 
 
O avanço tecnológico tem permitido a criação de novos meios de acompanhar a aprendizagem dos 
educandos. Frente às dificuldades encontradas no ensino, a Inteligência Artificial pode ser uma 
ferramenta importante na ajuda à superação desses desafios. O Laboratório de Física da 
Universidade Anhanguera-Uniderp possui um ambiente para auxiliar no ensino de conceitos através 
da simulação e, nesse ambiente, atualmente, é possível somente a avaliação somativa do aluno. O 
objetivo do trabalho é criar um protótipo de um Sistema Especialista que auxilie o professor na 
avaliação formativa do aluno no ambiente virtual de aprendizagem. Para o desenvolvimento do 
sistema foi realizada uma revisão bibliográfica sobre sistemas especialistas e sobre educação a 
distância, com enfoque nos ambientes virtuais de aprendizagem; o desenvolvimento de uma base 
de conhecimento junto ao especialista no ensino de física; e a modelagem e criação do protótipo 

proposto no trabalho. O protótipo desenvolvido foi um sistema especialista de interpretação, os 
dados rastreados do aluno, juntamente com as regras de produção, compõem a base de 
conhecimento do sistema. A modelagem do protótipo foi aprovada pelo especialista. O sistema 
especialista desenvolvido atende de maneira satisfatória ao seu objetivo, ou seja, auxiliar o 
professor em um acompanhamento que possibilite a avaliação do aluno a distância, através da 
maneira como o mesmo atuou no sistema, algo anteriormente só possível com a presença física do 
professor. O protótipo desenvolvido poderá, em trabalhos futuros, ser integrado ao ambiente virtual 
de aprendizagem. Dessa forma, o mesmo poderá ser utilizado de maneira mais natural pelos 
professores. 
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qualidade 
Flávia Rigo, Natasha Rossi Duarte, Rosemary Matias Coelho, Denise Renata Pedrinho 

 
Resumo 
 
Dentre as rubiáceas frutíferas da região do cerrado de Mato Grosso do Sul está Genipa americana 
L., conhecida como jenipapo, considerada importante tanto por suas características como espécie 
florestal quanto pela sua utilização na medicina, na produção de alimentos, entre outras. Neste 
trabalho foi preparado um gel dental a base das folhas de G. americana e foi realizado o controle de 
qualidade do extrato etanólico a 20% e do gel dental. Os resultados obtidos do extrato etanólico, 
as amostras foram analisadas, através da triagem fitoquímica indicaram a presença de compostos 
fenólicos, taninos, flavonóides e cumarinas livres. A presença de flavonóides foi quantificada e os 
resultados foram comparados com o extrato bruto etanólico das folhas empregado como controle. 
A presença de flavonóides foi confirmada por CCD. As folhas de G. americana pode ser considerada 
uma flavonóides e ser utilizada para fins medicinais e também como tinturas em diversas regiões 

do país. 
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cDNA - Cliente 
Edgar Lacerda de Aguiar, Fernando César Pereira Magiag, Sandro Renato Dias 

 
Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo minimizar diversos problemas no processamento de tarefas das 

aplicações de sobreposição de proteínas que possuem um desempenho abaixo do necessário para 
atual demanda da bioinformática, levando em consideração a dificuldade de se desenvolver uma 
aplicação que suporte a divisão de tarefas em diversos processos com baixo custo e elevado 
desempenho. Com o intuito de utilizar múltiplas execuções das sobreposições dos conjuntos de 
estruturas entre os átomos das proteínas interligando diversas máquinas clientes em uma rede 
controlada pelo Servidor e integrada com Banco de Dados. O módulo Cell Distributed Network 
Application - Cliente é responsável por gerenciar o processamento de tarefas distribuídas pelo 
servidores aonde foram desenvolvidos soluções para compactação e serialização dos dados gerados 
pelo resultado da sobreposição, com objetivo de minimizar o trafego de dados aumentando o 
desempenho da aplicação. A aplicação foi separada em três módulos, sendo um para o banco de 
dados distribuídos, o segundo para o servidor centralizado e terceiro para o cliente. Neste artigo é 
focado exclusivamente no desenvolvimento do módulo cliente. 
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Resumo 
 

Na década de 70, o Proálcool, programa de incentivo à produção e uso do álcool como combustível 
em substituição à gasolina, alavancou o desenvolvimento de novas regiões produtoras de cana de 
açúcar como o Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, sabe-se que o uso do fogo 
na agricultura é uma técnica milenar utilizada em vários segmentos da economia brasileira, mas 
que vem sendo condenada nos últimos anos. O presente projeto é relevante devido à necessidade 
de conscientizar as pessoas que a redução gradativa da queima nos canaviais trará muitos benefícios 
para a sociedade e para o meio ambiente. Desta forma, o trabalho tem como objetivo geral verificar 
os benefícios socioambientais na redução da queima do canavial em usinas de açúcar e álcool no 
Estado do Mato Grosso do Sul. Como metodologia aplicada para o desenvolvimento desta pesquisa, 
foi realizada a pesquisa bibliográfica através de artigos específicos referente ao tema abordado. 
Pode-se concluir que a cultura de cana de açúcar no Mato Grosso do Sul tende a um grande 
desenvolvimento com a instalação de novas usinas, isso vai mudar muito o cenário do estado tanto 

nas áreas, sociais, econômicas e ambientais. Mas temos que garantir que esse desenvolvimento 
seja positivo para todos, com crescimento das localidades ao redor das usinas e aumento da 
qualidade de vida da população. 
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Moraes Menezes, Katiúcia Oliskovicz, Carla Dal-Piva, Ana Silvia Rigo 

 
Resumo 
 
O acesso à energia elétrica é hoje requisito básico de cidadania, sem o qual o indivíduo fica 
marginalizado do que se entende por desenvolvimento. Desta forma, a dependência das importações 
de energia de alguns poucos países, em sua maioria politicamente instáveis, aliada à volatilidade 
dos preços do petróleo e do gás, ameaça minar a economia mundial, tornando a questão da 
segurança energética um item prioritário na agenda política global. Por tanto, o uso de bagaço para 
gerar eletricidade está se tornando importante fonte de eletricidade renovável que pode atingir um 
nível de produção comparável á produção da usina de Itaipu até 2020. O presente trabalho teve 
como objetivo geral realizar uma estimativa de biomassa produzida (bagaço e palha) e verificar qual 
a capacidade de aproveitamento desta fonte renovável para a co-geração de energia elétrica nas 

usinas do Estado de Mato Grosso do Sul. Quanto aos meios de investigação a pesquisa deve caráter 
qualitativo acompanhado de pesquisa bibliográfica e de pesquisa explicativa. Com a utilização da 
palha que hoje é pouco utilizada na co-geração o estado poderá se tornar auto-suficiente em energia 
elétrica antes de 2015. Desta forma, o estudo apresentou formas de se otimizar o armazenamento 
e transporte do bagaço e da palha utilizando as tecnologias de briquetagem, peletização e 
enfardamento. 
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planilha excel e Powerpivot V2 de modo a produzir conhecimento vinculados aos 

acadêmicos do curso de Ciência da Computação da unidade FCG 
Ademir Rodrigues da Silva, Teresinha Planez Diniz da Silva 

 
Resumo 
 
O presente artigo consiste em apresentar os resultados da aplicação de técnicas de mineração de 
dados vinculados aos acadêmicos de cursos superior da área de TI para obter subgrupos de dados 
homogêneos e a partir dos resultados produzidos padronizarem estratégias pedagógicas para 
combater a evasão no curso. O projeto fez uso da planilha de cálculo Excel agregado ao plugin 
Powerpivot V2, os dados trabalhados foram extraídos do sistema de avaliação do 1º semestre dos 
ingressantes de 2010 e 2011. O grupo de acadêmicos de Ciência da Computação consiste em sua 
totalidade de elementos do sexo masculino, na faixa etária de 17 a 23 anos e 10% no início do curso 
atuam na área. Os resultados obtidos indicaram que a disciplina de matemática aplicada I representa 

o maior índice de alunos com solicitações de provas substitutivas, porém não caracteriza reprovação. 
A disciplina Introdução a Organização de Computadores representa um número menor de 
solicitações, porém assinala uma reprovação maior, dos acadêmicos que realizaram exames apenas 
1,3% foram aprovados. 
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Rodrigo Baranoski Fantini, Leonardo Souza Silva 

 
Resumo 
 
O crescente avanço da tecnologia da informação (TI) fez com que surgisse o melhor entendimento 

sobre Arquitetura da Informação, este aplicado a qualquer área do conhecimento. Fez-se assim o 
estudo sobre a necessidade de se obter dados meteorológicos mais completos e de melhor sucesso 
para que vários setores da economia possam tomar decisões mais acertadas. Portanto, utilizando o 
conceito de arquitetura da Informação, será apresentada uma nova maneira de se usar os dados 
coletados para que o resultado final possa ser de maior qualidade. A informação, ou seja, o dado 
inicialmente gerado, agregado de algum valor para uma determinada organização, ganhou 
considerável importância ao ser entendida como uma ferramenta de apoio à gestão, com 
possibilidade de grande impacto junto ao posicionamento estratégico das empresas (LAUDON, 
2011). Contudo, o volume cada vez maior de informações a ser administrada pelas organizações, 
impõe um novo desafio, a administração e a efetiva utilização desse recurso por todos os níveis de 
uma organização – independentemente de seu ramo de atuação. Nesse contexto, emerge o conceito 
de Arquitetura da Informação, com o desafio de estudar os dados manipulados pelos Sistemas de 

Informação (SI) de forma a permitir seu entendimento e aproveitamento nos diversos níveis da 
organização, contribuindo para o maior grau de integração entre os diferentes SI (SOMMERVILLE, 
2010; BROWN, 2010; BARKER, 2005) Em uma Estação Meteorológica encontramos um grande 
volume de dados sobre clima e tempo, sendo que a falta de tratamento adequado pode ocasionar 
subexploração desses dados. 
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Proposta de uma infraestrutura de software voltada ao desenvolvimento de 

aplicações para ensino de física 
Yanko Veneruchi de Campos, Maria Inês de Affonseca Jardim 

 
Resumo 
 
A popularização da internet tem sido o agente catalisador de profundas mudanças junto à sociedade, 
afetando diretamente todos os campos de conhecimento e a maneira como muitas atividades são 
desempenhadas. Na busca por um ambiente que permita práticas mais modernas e dinâmicas no 
Ensino de Física junto aos cursos de Engenharia, o GIEC/Uniderp tem investido no desenvolvimento 
de simuladores e ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, dessa forma, torna-se 
necessário estabelecer uma arquitetura de software e seus componentes que ofereçam suporte aos 
projetos desenvolvidos e à integração com outras equipes de desenvolvimento. Este trabalho tem 
como objetivo geral aplicar os conceitos de Arquitetura de Software na definição de uma 
infraestrutura de software que permita ao Laboratório de Física da Universidade Anhanguera-
Uniderp, em conjunto com o GIEC/Uniderp, guiar o desenvolvimento de ferramentas para apoio ao 

ensino de conceitos variados de Física de maneira presencial, semipresencial e a distância aos 
acadêmicos dos cursos de Engenharia. 
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Resumo 
 

A computação distribuída tem sido muito utilizada na informática nos últimos anos, e com isso 
considera-se que os bancos de dados distribuídos são de grande importância para tais aplicações. 
Os sistemas de banco de dados são projetados para manipularem um grande número de 
informações, e a forma de armazenamento, manipulação, velocidade, transparência e a segurança 
desses dados em aplicações distribuídas precisam ser gerenciadas de forma que a confiabilidade 
seja sempre garantida. Este estudo aboradará o cDNA, um sistema distribuído em desenvolvimento 
com o principal objetivo de atender a demanda de outro sistema que necessite de processamento 
distribuído. Um exemplo é o pacote CCP4 que utiliza uma base de dados chamada PDB (banco de 
dados das proteínas). Uma das aplicações do CCP4 é o LSQKAB que compara a estrutura 3D de duas 
proteínas. Para essa comparação é necessária uma alta taxa de processamento, já que cada proteína 
deverá ser comparada em média com 60.000 arquivos para se obter o resultado da comparação. 
Portanto, este artigo tem como objetivo apresentar a definição e implementação de um banco de 

dados distribuído replicado que utiliza a arquitetura cliente/servidor, e descrever as formas de 
gerenciamento dos dados. 
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Resumo 
 

Os microcontroladores estão presentes em uma infinidade de equipamentos utilizados nas mais 
diversas aplicações. Entre elas, algumas oferecem funcionalidades simples como dispositivos 
contadores e temporizadores e outras sistemas de automação industrial autônomos e complexos. 
Em algumas destas aplicações existe a necessidade da troca de dados entre estes dispositivos e um 
microcomputador, que é realizada por protocolos de comunicação serial para em curta e média 
distância. Com a popularização da Internet as barreiras geográficas são vencidas e o controle remoto 
de dispositivos a grande distância é foco de muitas aplicações. No entanto, ainda existe um grande 
problema: a integração dos microcontroladores com a Internet. Atualmente existem dispositivos, 
com custos elevados, que já implementam o protocolo TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet 
Protocol) e disponibilizam esta funcionalidade. O objetivo principal deste projeto é desenvolver um 
produto de baixo custo que se conecte a Internet, para a troca de dados a grande distância. Para 
isso é realizada a compilação da pilha TCP/IP, em uma versão reduzida, para ser armazenada na 

memória do microcontrolador. Este dispositivo será acessado remotamente por um navegador de 
internet em uma aplicação de exemplo. 
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Resumo 
 
Em algumas áreas do conhecimento as demandas de processamento superam enormemente a 
capacidade individual dos hardwares atuais, exigindo para a produção de resultados ruins 
equipamentos extremamente caros que por vezes não conseguem sozinhos produzir os resultados 
esperados em tempo hábil, inviabilizando diversas pesquisas ou tornando-as exageradamente 
onerosas para serem realizadas. Neste cenário o processamento distribuído e a colaboração entre 
hardwares se fazem necessários. Mas para que sejam eficazes é indispensável que a tarefa de 
coordenação da distribuição e processamento seja feita de forma inteligente e eficiente facilitando 
o processamento e divisão entre os núcleos dos hardwares colaboradores, controlando as falhas, 
prioridades e disponibilidade dos recursos para processamento, organização de projetos e resultados 
de forma segura, confiável e transparente. Para melhorar o desempenho no processamento destas 

demandas está sendo desenvolvida uma aplicação denominada cDNA (Cell Distributed Network 
Application) um sistema para processamento distribuído que poderá ser usado para diferentes 
atividades. Neste trabalho primeiramente são analisadas algumas demandas de processamento da 
área de bioinformática que se tornaram obstáculos para diversos estudos e pesquisas, então são 
estudadas formas de atender estas demandas através da distribuição deste processamento entre 
diversos hardwares que colaborarão para alcançar o mesmo objetivo sob a coordenação da 
ferramenta proposta neste estudo. São apresentados algoritmos e rotinas chave para a criação 
desta ferramenta, destacando pontos que tornariam possível atender demandas que hoje não são 
atendidas por ferramentas de igual finalidade ou fazê-lo de forma melhor. Concluí-se analisando a 
relevância da proposta, os resultados alcançados no estudo e a viabilidade do projeto. 
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Santos Schulte 

 
Resumo 
 

É um projeto que tem como principal objetivo gerar eletricidade de uma forma segura e sem 
agressões ao meio ambiente. Essa geração se da com a utilização de hidrogênio como principal 
combustível e através de materiais de baixo custo e fácil aquisição para realizar a pesquisa. Será 
utilizado um gerador de eletricidade de pequeno porte onde o motor á combustão do mesmo 
(máquina primária) terá como único combustível o hidrogênio que é totalmente limpo e não poluente 
que será produzido através da eletrólise da água e na sua queima gera apenas vapor de água, um 
método muito eficaz e pouco explorado para aumentar a sua autonomia de produção. Está produção 
será realizada por um equipamento com princípios da física e a química projetado para gerar 
hidrogênio na forma gasosa, em relação à produção e utilização do hidrogênio, a intenção não é a 
produção em larga escala, mas sim produzir o necessário com maior aproveitamento para 
alimentação da máquina primária. Este projeto compete à produção de hidrogênio retirado este 
combustível da água que todos nós possuímos em abundância em nossa região. 
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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo a análise sobre o desenvolvimento e aproveitamento da energia 

eólica no Brasil. Está sendo desenvolvido através de pesquisas em artigos e publicações específicas. 
O Brasil possui a capacidade instalada de energia eólica em torno de 1,5 mil MW, o que corresponde 
a 1,2% da matriz energética brasileira que hoje é de aproximadamente 117,5 mil MW. O Potencial 
Eólico Brasileiro pode exceder 300 mil MW a 100 metros de altura, o que equivale a quase três vezes 
o total da matriz energética brasileira. A estimativa é que até 2014 esteja em operação no país 7,2 
mil MW gerados pelas usinas eólicas, o que equivalerá a 5,8% do total da matriz energética 
brasileira. Atualmente o preço da energia eólica no Brasil é tão baixo quanto o da energia 
hidrelétrica, colocando-a como uma das mais economicamente viáveis para o país. A pesquisa é de 
grande importância para o cenário que enfrentamos em nosso país. A crescente demanda por 
energia e a preservação de nossas riquezas naturais colocam em pauta as várias maneiras de se 
obter energia de forma sustentável, incluindo a eólica, que possam garantir o crescimento da 
economia do país de forma segura. 
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Resumo 
 
Os engenheiros mecânicos na área de projeto de produtos que utilizam materiais, metálicos ou não, 

para a realização de seu trabalho são conscientes que a correta especificação da matéria prima a 
ser usada em seus projetos é de fundamental importância para o produto ter o desempenho 
esperado ao longo da sua vida útil, sem causar danos a pessoas ou outros objetos e realizar o 
trabalho esperado deste. Mas nem sempre essa informação esteve disponível para o engenheiro. 
Somente no século XX começou-se a utilizar rotineiramente ferramentas como teste de tração, 
impacto, torção, ensaios não destrutivos e metalografia, e com isso caracterizar o material, 
principalmente os metálicos, para verificar sua adequação a diversos projetos. Antes disso, a 
incerteza levava a fabricação de peças excessivamente robustas, muitas vezes aumentando seu 
custo e peso sem necessidade.O tema aqui tratado é o estudo das ligas de ferro fundido e aços mais 
comuns obtidos pelo homem entre os séculos XVIII e XIX no Brasil, no auge da Revolução Industrial, 
onde vários processos foram criados e aprimorados para a fabricação das ligas citadas, utilizando 
para tanto a composição química e os processos de fabricação identificados na literatura. Esse 

estudo apresenta como resultado as metalografias - identificadas por meio de seu diagrama de fase 
e seu aquecimento/ resfriamento- e propriedades mecânicas, quando possível.O problema proposto 
nesta pesquisa foi verificar e identificar, utilizando a literatura citada e ferramentas de engenharia, 
as ligas utilizadas pelo homem nos séculos XVIII e XIX no Brasil, suas características metalográficas 
e propriedades mecânicas. 
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Princípios do lean manufacturing: a autonomação como ferramenta para o 

aumento de produtividade e competitividade na indústria 
Paulo Gomes Ferreira, Ricardo Luiz Ciuccio 

 
Resumo 
 
O Sistema Toyota de produção, conhecido por seu sucesso na redução de desperdícios e, por 
consequência, ganhos de produtividade, apresenta conceitos fáceis e simples de serem 
implementados e adotados por empresas de qualquer porte. Neste contexto, o jidoka ou 
autonomação apresenta-se como ferramenta simples, e que pode contribui relevantemente na 
adoção de conceitos de redução de desperdícios, valorização da figura humana, transmissão de 
conhecimento e experiências internas, ganhos de produtividade, além de seu conceito básico: 
eliminação da propagação de defeitos. Este trabalho explora os principais conceitos de autonomação 
e apresenta similaridades entre seus benefícios e as necessidades atuais do mercado mundial, 
dentre elas: capacidade de se ajustar às grandes variações de demanda e melhor aproveitamento 
do capital intelectual da corporação. O objetivo principal deste trabalho é explorar os benefícios da 

adoção da ferramenta Lean autonomação com vistas à necessidade atual da indústria brasileira, 
provando ser este um dos primeiros passos para o aumento da flexibilidade em casos de variação 
de demanda e acrescimento de produtividade necessárias. A metodologia empresada nesta pesquisa 
é de caráter exploratório, realizado por pesquisas bibliográficas em obras de autores percussores 
no assunto. A pesquisa é finalizada com a análise dos resultados alcançados, concluindo-se, então, 
que a autonomação e os conceitos do Lean Thinking podem servir de base de sustentação para 
estratégia das empresas, tornando-as mais competitivas e flexíveis. 
 
Palavras-chave 
 
lean thinking; lean manufacturing; jidoka; autonomação. 
 

  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

PACI: Plano de Aceleração do Crescimento Institucional 
Gustavo da Silva Gomes, Ricardo Antunes Barbosa 

 
Resumo 
 
Este trabalho apresenta o projeto denominado “PACI – Plano de Aceleração do Crescimento 

Institucional”. Este visa o desenvolvimento de uma ferramenta simples para a criação de formulários 
online. A ferramenta a ser desenvolvida tem por objetivo principal permitir a rápida criação de 
formulários de pesquisa para auxiliar as instituições nas tomadas de decisões de forma a ajudá-las 
no seu crescimento institucional. Através destes formulários de pesquisas pode se construir 
estratégias de negócio para alavancar os interesses da empresa ou instituição, fator esse importante 
para diferenciação dos seus produtos e serviços frente à concorrência. Esses formulários podem ser 
internos de uso exclusivo aos funcionários da empresa ou aberto ao público para realização de 
pesquisa de satisfação por exemplo.A ferramenta desenvolvida deve contribuir para a confecção de 
formulários web por meio de sua simplicidade e foco no tratamento de informações relevantes. 
Foram analisadas duas ferramentas que vem justamente na contramão dessa afirmação: Sphinx e 
Google Forms. Através de algumas análises, foi possível perceber que as ferramentas Sphinx e 
Google Forms apresentam interface pouco intuitiva e as vezes de difícil navegação. A ferramenta 

PACI desenvolvida neste trabalho procura utilizar adequadamente os conceitos de usabilidade 
tratando as informações de maneira simples proporcionando um rápido aprendizado do usuário. 
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Cidades sustentáveis 
José Diogo Quirino Pascoski, Alessandro José Büsemayer, Thomaz Henrique Thomsen 

 
Resumo 
 
O modo de vida urbana afeta o meio ambiente, ou seja, ocasiona a transformação de espaços 

naturais para usos urbanos, requerem a extração e deterioração dos recursos, despejos de resíduos 
domésticos e industriais. Uma cidade ecologicamente equilibrada deve utilizar um pensar 
interdisciplinar em seu planejamento e gestão, direcionado a preservação do patrimônio ambiental, 
cultural e busque a satisfação das necessidades sociais. Este planejamento deve contemplar 
diferentes pontos de vista, quando da necessidade de resolução de problemas socioambientais. O 
objetivo deste projeto de iniciação científica é apresentar um estudo sobre cidades sustentáveis. Ao 
inicio da elaboração deste artigo, as fontes bibliográficas mostraram que muitas pessoas possuem 
um pensamento desestruturado sobre o assunto sustentabilidade, nas ultimas décadas ele tem 
concentrado uma grande discussão, além de mostrar que o planeta não tem recursos infinitos para 
manter a humanidade. Esta pesquisa tem o intuito de levantar a importância deste tema, pois o 
nosso modo de vida é urbano, e necessitamos pensar numa satisfação das necessidades 
socioambientais para as presentes e futuras gerações. Temos de tomar consciência de que em nosso 

planeta 'nada se perde nada se cria tudo se transforma' (Lavoisier, Antoine Laurent. 1743-1794), 
assim deveria ser nosso pensamento sobre o processo de produção e consumo em nossas cidades. 
A pesquisa será bibliográfica, com o intuito de promover a compreensão deste importante tema, 
que é fundamental na compreensão dos parâmetros que promovam um espaço urbano com melhor 
qualidade de vida. 
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Habitação e seus requisitos fundamentais de qualidade 
Hercílio Costa Cardoso, Alessandro José Büsemayer, Thomaz Henrique Thomsen 

 
Resumo 
 
Projetar e executar uma habitação, não deve ser vista como apenas o transformar de uma idéia em 

algo material, que terá uma função, mas como uma arte que possui como pré-requisitos uma 
bagagem cultural e o conhecimento de costumes e valores, para que ocorra a promoção de um 
ambiente que possua características físicas e psicossociais que promovam a qualidade de vida, de 
seus usuários. De forma mais específica deve-se procurar respeitar requisitos fundamentais como: 
insolação, aeração, higiene, funcionalidade, proteção acústica e térmica, estética agradável, 
segurança, arborização e paisagismo, aproveitamento do espaço, criação de efeitos particulares 
quanto à utilização de luz natural e artificial, utilização de cores que podem transformar a percepção 
espacial de ambientes, assim como influenciar diretamente as pessoas quanto ao seu 
comportamento. O objetivo deste projeto de iniciação científica é apresentar um estudo sobre 
Habitação e Seus Requisitos Fundamentais de Qualidade. Esta pesquisa tem o intuito de levantar a 
importância deste tema, pois o bem viver em espaços particulares ou de uso coletivos são 
fundamentais para a qualidade de vida. A pesquisa será bibliográfica, com o intuito de promover a 

compreensão deste importante tema, que é fundamental na compreensão dos parâmetros que 
promovam um espaço urbano com melhor qualidade de vida. 
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ICMS ecológico 
Mauricio de Lima Camargo, Antonio Fernando Coelho 

 
Resumo 
 
Atualmente vemos uma preocupação mundial com o meio ambiente, está que nos leva a um novo 

mundo, o mundo sustentável que nos ensina a evoluir economicamente e tecnologicamente em 
harmonia com a nossa biodiversidade. Através desta idéia sustentável o Estado do Paraná em 1991 
foi o primeiro a adotar critérios ambientais capaz de fazer com que os recursos financeiros cheguem 
aos municípios em virtude de questões ambientais, com o objetivo de ajudar os estados e municípios 
a preservarem a sua biodiversidade e assim aumentar suas áreas verdes e sua economia, sendo 
este conhecido como ICMS Ecológico. A possibilidade de o estado criar o ICMS Ecológico dá-se 
mediante a consideração do critério ambiental no momento de calcular a participação de cada um 
dos municípios na repartição dos valores arrecadados Este trabalho tem como objetivo apresentar 
o termo ICMS Ecológico, sua aplicação definição e origem do termo ICMS Ecológico; É o ICMS 
Ecológico no Estado de São Paulo. 
 
Palavras-chave 

 
ICMS; biodiversidade; economia e sustentabilidade. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Metodologia de construção de algoritmos de criptografia polimórfica em 

linguagem computacional 
Rafael Solinski dos Santos, Ivair Teixeira, Janaine Cristiane de Souza Arantes 

 
Resumo 
 
A criptografia é aplicada em praticamente todos os meios de comunicação, digitais, analógicos e 
humanos, para tanto, possui um grande número de métodos e algoritmos especializados em 
diversos campos distintos. Com isso, esse projeto visa criar um protótipo que aplica a teoria dos 
criptogramas polimórficos e, definir uma metodologia de criação de software para esse padrão de 
criptografia. Devido à necessidade de um paradigma de alto desempenho para construir o protótipo, 
foi utilizada a linguagem C que, contém todas as ferramentas necessárias para esse 
desenvolvimento, bem como suporte a estruturação para criação de programas e aplicações 
científicas. Como complemento do trabalho, foram analisados vários algoritmos de criptografia 
comerciais e contemporâneos baseados em outras teorias para assim, verificar a capacidade do 
método em relação ao desempenho de encriptação e decriptação da informação, aplicando-se no 

cenário atual da segurança digital. A conclusão traz o resultado das comparações do protótipo 
desenvolvido com a metodologia para criação dos algoritmos polimórficos e os criptogramas 
comerciais e contemporâneos, executados em cenários de testes teóricos e empíricos, com várias 
quantidades de informação e principalmente níveis de segurança variados. 
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Third view: câmera robô controlada remotamente por pessoa com tetraplegia 
Gustavo Giroto, Luis Gustavo de Andrade, Ivair Teixeira 

 
Resumo 
 
As pessoas com tetraplegia, ou seja, indivíduos que sofreram a perda total das funções motoras dos 

membros inferiores e superiores, em geral dependem de outros para a realização das mais simples 
atividades. A tecnologia tem se mostrado uma ferramenta importantíssima para melhorar a 
qualidade de vida destes portadores de necessidades especiais, tanto no âmbito pessoal como 
profissional. Este trabalho é constituído de um robô com uma câmera acoplada, que é controlado 
remotamente pelo individuo, somente com a inclinação da cabeça. Um sensor capta os movimentos 
da cabeça do usuário e controla o ponteiro do mouse em um computador. Um aplicativo no 
computador é responsável em apresentar a imagem da filmadora remota e, através de um conjunto 
de botões, o robô é controlado por comunicação sem fio. Desta forma, uma pessoa com tetraplegia 
pode percorrer e visualizar ambientes distantes sem a necessidade de sua locomoção. O objetivo é 
oferecer um novo ponto de vista para as pessoas com tetraplegia e aliar a tecnologia com a 
responsabilidade social. 
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Consequências de políticas em curto prazo 
Rômulo Aparecido Vieira, Antonio Fernando Coelho 

 
Resumo 
 
Os principais fatores de crescimento econômicos são: acumulação de capital, altas taxas de 

poupança, educação geral e profissionalizante, política econômica favorável ao crescimento, geração 
de novas tecnologias e mentalidade social favorável aos negócios e ao progresso. Se comparada 
com o inicio dos anos 90, o Brasil cresceu e se modificou, as mudanças são substancialmente 
diferentes em sua estrutura, alterando tanto sua base produtiva quanto as condições de vida da 
população. Desde a época colonial, a economia brasileira dependeu quase que exclusivamente do 
bom desempenho de suas exportações. Esse fato caracterizava o Brasil como uma economia 
agroexportadora. Valendo-se de políticas econômicas desenvolvimentista, o Brasil aprimorou grande 
parte de sua infra-estrutura em pouco tempo e alcançou elevadas taxas de crescimento econômico. 
Após a implantação do Plano Real cujo objetivo foi a de estabilização econômica, surge então o 
período histórico brasileiro considerado de maior estabilidade econômica. Até a crise mundial, que 
afetaria em grandes proporções países desenvolvidos, o Brasil apresentava segurança, recursos e 
condições para a implantação de políticas de longo prazo em setores estratégicos do país, como em 

educação, segurança e saúde. Mas a adoção de medidas que supostamente resolvem os problemas 
sociais, além de gastar recursos, se deparam sempre com outros problemas .Esse projeto de 
iniciação cientifica tem por objetivo apresentar de que forma as medidas em curto prazo são 
prejudiciais para o desenvolvimento econômico nacional e prejudicam ao longo dos anos a sociedade 
e implicam em perda de tempo e recursos. 
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SAAC: Sistema de Avaliação de Atendimento ao Cliente 
Sara Fabiane Cocco, Douglas Chicão Bracalento, Elson Rocha, Ivair Teixeira, Janaine Cristiane de 
Souza Arantes 

 
Resumo 
 

Oferecer atendimento de qualidade tornou-se, nos dias atuais, um dos grandes desafios para todas 
as empresas. Ouvir a opinião do consumidor é uma ferramenta muito importante na aplicação de 
melhorias nos serviços que uma companhia oferece. Esse trabalho tem como objetivo implementar 
um sistema de avaliação instantânea do atendimento ao cliente, de forma rápida, eficiente e com 
baixo custo. Métodos como esse oferecem aos gestores as vantagens de monitorar e gerenciar o 
serviço de atendimento com eficácia e solucionar possíveis deficiências com rapidez. Para o 
desenvolvimento desse projeto é fundamental o suporte garantido pela instituição de ensino, entre 
eles: laboratório de hardware, componentes eletrônicos, dispositivos para a programação de 
microcontroladores, bibliografia relacionada ao tema e abordagem do conhecimento necessário nas 
disciplinas estudadas. Esta pesquisa inicia-se com a definição das funcionalidades esperada pelo 
sistema, o estudo de viabilidade e escolha de tecnologia a serem utilizadas no projeto. Como 
resultado, espera-se alcançar um Sistema de Avaliação de Atendimento que permita identificar de 

forma eficiente às falhas no processo. 
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A logística reversa na construção civil: um estudo de caso 
Aline Juliane do Vale, Karin Cristina Siqueira Ramos 

 
Resumo 
 
A indústria da construção civil caracteriza-se pela ampla variedade de materiais e diferenciação de 

processos, traz impactos ambientais e econômicos que incluem a utilização de materiais que provêm 
de recursos naturais de grandes quantidades de energia. A adoção da logística reversa em empresas 
desse setor tem como objetivo viabilizar técnica e economicamente a reutilização, a reinserção e a 
reciclagem de resíduos sólidos, de forma a contribuir para a sustentabilidade. Esta pesquisa teve 
como objetivo o estudo das possibilidades de aplicação da logística reversa na construção civil. Para 
sua consecução foram realizadas pesquisas bibliográficas, além de uma análise qualitativa por meio 
de um estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil sustentável. Com a realização 
do projeto, a organização do conhecimento científico sobre o tema, a compreensão das atividades 
de logística reversa na construção civil e, mais ainda, com a realização do estudo de caso, foi 
identificado ser possível uma gestão responsável dos resíduos sólidos nessa área que atualmente 
está em franca ascensão no Brasil e no mundo. 
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Sistema móvel de rastreamento de transportes públicos 
Iolanda da Silva Oliveira, Luciane Aparecida Panseri, Wendem Vilian Silva, Marcio Aparecido Artero, 
André Ricardo Jovetta 

 
Resumo 
 

Estamos em uma era tecnológica em que muitas informações podem ser obtidas com facilidade 
através da internet. A tendência é que cada vez mais sejam utilizados os meios de comunicações 
para ter acesso às informações. Hoje há no Brasil mais celulares do que habitantes, enquanto somos 
cerca de 190 milhões de brasileiros existem mais de 240 milhões de linhas sendo utilizadas 
[cpadnews.com.br]. Com a evolução da tecnologia, principalmente nos meios de comunicação, 
outros serviços disponibilizados vêm se tornando mais acessíveis. Temos o acesso ao serviço de 
Sistema de Posicionamento Global que permite a localização de um determinado objeto em qualquer 
parte do planeta. Para que possamos utilizar esses recursos que estão disponíveis ao nosso favor e 
economizarmos tempo com transporte entre outras coisas, esse artigo apresenta a importância do 
Sistema Móvel de Rastreamento de Transportes Públicos. Com o resultado pretende-se que o 
Sistema permita acompanhar através da internet e pelo serviço de mensagens por celular o horário 
em tempo real de um veículo do transporte público, permitindo ao usuário do transporte se organizar 

melhor para não perder tempo em espera nos pontos. 
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Avalicao do comportamento do usuario atraves de uso do manual do sistema 

operacional android 
Marcio Antonio Silva, Érik Henrique Bartolomeu, Vandre Antonio da Silva, Antonio Luis Zanetti, 

Renato Cividini Matthiesen, André Ricardo Jovetta 

 
Resumo 
 
Atualmente as pessoas estão aderindo ao uso de dispositivos móveis para comunicação, 
principalmente pela facilidade de conexão com a internet e mobilidade. O Android se apresenta 
como uma plataforma aberta e livre, trazendo aos consumidores uma variedade de recursos a custos 
reduzidos. Por conta destas características o sistema se tornou muito utilizado pelos fabricantes de 
telefonia móvel e pelos usuários por oferecer uma infinidade de aplicativos e personalizações. Apesar 
de todas essas facilidades, grande parte dos usuários dos dispositivos não possui conhecimento 
suficiente para explorar com eficácia todo potencial oferecido por este sistema, por isso, torna-se 
importante existir uma referência simples e de fácil entendimento, acessível a qualquer nível de 
usuário, a fim de fornecer suporte a dúvidas e aprendizado do sistema Android. Dessa forma, foi 

elaborado um manual, com intuito de auxiliar na visão do usuário sobre o sistema e fornecer uma 
melhor usabilidade do mesmo. Para aferir sua importância, foi aplicada uma avaliação do 
comportamento do usuário do sistema Android, através de uma pesquisa de campo, a qual verificou 
sua experiência antes e depois de obter conhecimentos através do referido manual, onde ficou 
caracterizado que grande parte dos usuários são pessoas com contato diário com a tecnologia e 
fazem uso do sistema Android, e apesar de não haver dificuldade em navegar pelo sistema, esses 
usuários não conhecem funções avançada, utilizando-se da internet para adquirir essas informações, 
exprimindo assim a importância de um documento que aborde diversas facetas do sistema Android. 
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Sistema operacional: customização de um sistema GNU/Linux 
João Michel Rodrigues Santos, Marcio Aparecido Artero, André Ricardo Jovetta 

 
Resumo 
 
Este trabalho objetiva apresentar a customização de um sistema operacional GNU/Linux Gentoo e 

analisar seu desempenho em comparação a outro sistema. GNU/Linux é um sistema operacional 
baseado em Unix que utiliza um núcleo de sistema Linux, este por sua vez, possui código-fonte 
aberto, podendo ser utilizado por qualquer pessoa. O Gentoo é uma distribuição GNU/Linux que 
exige do usuário a configuração do sistema através do console de comandos e fornece ferramentas 
e scripts que facilitam o processo de compilação ou downloads de diversos pacotes através dos 
servidores. Além de possuir a capacidade de ser compilado através do código-fonte, o Gentoo 
fornece ferramentas de gerenciamento das atualizações e coleta de dados para dependências de 
pacotes. Estas dependências variam de simples bibliotecas até aplicações, que também se 
encontram no catálogo do servidor. A pesquisa foca na customização de um sistema operacional, 
na apresentação do kernel Linux, algumas explicações sobre sua função no sistema e na coleta de 
resultados sobre o desempenho. A adaptação do sistema se inicia pelo download dos pacotes, 
adaptação dos diretórios, compilação dos códigos e ajustes de inicialização. Após a etapa de 

estruturação do sistema serão realizados testes de gerenciamento de memória, testes de velocidade 
em acesso a disco e processamento de dados. Os testes realizados envolvem: benchmark de escrita 
e leitura em arquivo, execução de programas de busca e ordenação, descompactação e compactação 
de arquivo. Nos resultados pode-se verificar um desempenho em média superior ao sistema em 
comparação, que se trata de um sistema GNU/Linux Ubuntu 12.04. 
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Controle de robôs utilizando redes neurais artificiais 
Paulo Henrique Apolinario Romanenghi, Marcio Aparecido Artero, André Ricardo Jovetta 

 
Resumo 
 
Este trabalho de pesquisa consiste em comparar dois métodos de Inteligência Artificial nas tomadas 

de decisão, facilidade de implementação e aprendizado. Os dois métodos a serem comparados são: 
Árvore de Decisão e Redes Neurais Artificial. Após a comparação entre os métodos e levantamento 
dos resultados, é possível provar que as Redes Neurais Artificiais é o melhor método capaz de 
apreender e tomar decisão baseado em seu processo de aprendizagem. Para cada método, será 
desenvolvida uma estrutura de funcionamento, baseado na lógica do desvio de obstáculos. A lógica 
do desvio de obstáculos e o forma de adquirir conhecimento é detalhada para se possível criar a 
estrutura das árvores de decisão e a RNA. Com o método escolhido com a comparação, será possível 
programar o método em um robô, que possui a capacidade de desviar de obstáculos baseados em 
seu aprendizado. Com um questionário respondido on-line, foi possível avaliar como está o 
conhecimento das pessoas acadêmico em relação ao assunto Redes Neurais Artificiais. 
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Cloud computing e a segurança da informação 
Gustavo Barbosa Correia, William Oliveira Neves, Thiago Salhab Alves 

 
Resumo 
 
Computação nas Nuvens se refere à ideia de usar, em qualquer lugar e independente de plataforma, 

as mais variadas aplicações que ficam disponíveis na Internet. Pode-se definir como virtualização 
de produtos e serviços computacionais, isto é, uma maneira de armazenar todas as informações em 
servidores virtuais chamados de 'nuvem'. Há uma tendência mundial para este modelo, pois não 
necessita de máquinas velozes com grande potencial de hardware e sim, de um simples computador 
conectado à Internet para rodar todos os aplicativos. Apesar dos benefícios proporcionados pela 
Cloud Computing, principalmente relacionados à estrutura e disponibilidade dos recursos na rede, e 
não mais armazenados em servidores particulares em empresas, a questão da segurança da 
informação surge. Como garantir que dados e informações estarão protegidos e não haverá 
'vazamento' de informações? Quais as vulnerabilidades? Qual o nível de segurança das aplicações 
na nuvem? O projeto de iniciação científica tem por objetivos realizar um estudo sobre Cloud 
Computing, suas características, vantagens e desvantagens, custos e avaliar a questão da segurança 
da informação, verificando quais as possíveis vulnerabilidades das aplicações na nuvem, qual o nível 

de segurança e o que há disponível no mercado, no nível de segurança, para essas aplicações. 
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Célula geradora de hidrogêniuo para eficiência de motores a combustão interna 
Temistocles Muniz Lourenço, Jonivaldo Aparecido Ferreira de Oliveira, Rogério Germano Daniel 

 
Resumo 
 
Com a demanda por combustíveis em elevação a cada ano que passa, é muito importante uma 

opção de matriz energética alternativa. Como se sabe o hidrogênio é o elemento mais abundante 
no universo e excelente combustível, pela sua eficiência e correção ambiental. Porém seu 
armazenamento e operacionalização são complexos, o que em alguns casos inviabiliza seu uso. 
Porém a utilização deste gás, combinado a outros combustíveis são mais racionais na atualidade, 
sendo de maior facilidade e para isto o desenvolvimento de uma célula geradora de hidrogênio, com 
ênfase na melhoria da eficiência de motores a combustão interna, com design simples e compacto, 
que utiliza o processo eletroquímico conhecido como eletrólise em meio aquoso, quebrando as 
moléculas de água, adicionando uma substância que conduz eletricidade chamada de eletrólito, 
gerando o gás hidrogênio. Visando a sustentabilidade, podemos ampliar esta aplicação com o 
aproveitamento da água da chuva, já que estamos em uma região de alto índice pluviométrico, 
usufruindo de métodos de purificação e esterilização acessíveis e disponíveis no mercado. Além 
disso, o oxigênio admitido junto com o hidrogênio, associado com outro combustível líquido 

(gasolina, etanol ou diesel), e submetidos à combustão, resultam em uma redução de poluentes 
significativa, mais um item favorável a sustentabilidade, auxiliando na autonomia do motor, com o 
mesmo volume de combustível, com conseqüente preservação de recursos naturais. 
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Liderança a busca e a diferença em ser um líder 
Cleunice Santos Lopes, Aline Freitas Oleto 

 
Resumo 
 
O projeto prevê a pesquisa da constante mudança dentro das empresas em todo o mundo e o que 

essas empresas têm feito para localizarem lideres para trabalharem em seus grupos. Ultimamente, 
o que mais se ouve e se estuda é como ser um verdadeiro líder e como a liderança é relevante para 
a continuidade do desenvolvimento mundial, para o crescimento das empresas e como elas localizam 
esses talentos e como desenvolvem as habilidades de cada pessoa considerando as características 
de cada um em cada situação, buscando o continuo aperfeiçoamento técnico e pessoal. A liderança 
pode ser lembrada como algo que muitas vezes mudou a trajetória do mundo. O conceito ressalta 
de forma surpreendente a capacidade de certos indivíduos em comoverem, inspirarem ou 
mobilizarem massas populares, de forma a seguirem juntos em busca de um objetivo maior em prol 
de uma nação ou, muitas vezes, chegando a dificultar os seus caminhos. Os lideres comandam pela 
força ou pela persuasão, pela dominação ou pelo consentimento. Entretanto, independentemente 
de seus objetivos, os grandes líderes deixam sua marca pessoal nas entranhas da humanidade. 
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Elias de Souza, Sandro Renato Dias 

 
Resumo 
 

Este trabalho apresenta um portal que aborda a inclusão do portador de qualquer tipo de deficiência 
no ambiente profissional. Trata-se de um portal para cadastro de currículos que terá como principal 
objetivo atingir pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. O portal Emprego Fácil irá conter 
a maior quantidade de informações possíveis para facilitar o acesso e navegação, juntamente com 
o entendimento dos usuários que são portadores de alguma necessidade especial. O portal será 
completamente adaptado para os deficientes audiovisuais com a maior quantidade de texto 
possíveis, imagens contendo descrições e teclas de atalho. Para os demais usuários será uma 
ferramenta nova de busca de emprego com recursos diferenciados. O Emprego Fácil contará com 2 
tipos de usuários: pessoa jurídica e pessoa física. O usuário pessoa jurídica terá acesso a edição de 
perfil, procura de currículos, procura de vagas e publicação de novas vagas. O usuário pessoa física 
terá acesso a edição de perfil, procura de vagas, procura de empresas e cadastro de currículo em 
vagas. 
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Pereira 

 
Resumo 
 

Uma das principais preocupações atual da sociedade é o impacto ambiental causado pelas ações do 
homem ao se relacionar com a natureza. O despejo de produtos químicos em afluentes ou rios 
configura uma dessas interações prejudiciais ao ambiente, já que suas conseqüências afetam tanto 
a fauna aquática, quanto podem ser nocivas ao próprio ser humanos, pois contaminam as águas 
que poderiam ser posteriormente utilizadas para consumo.Um rio sujeito a poluição que não recebe 
os cuidados adequados, em poucos anos pode estar completamente inutilizável. Analisando a 
situação descrita, conclui-se que há uma grande urgência e necessidade de se desenvolver métodos 
que possibilitem o monitoramento contínuo e ágil, afim de se detectar possíveis vazamentos de 
resíduos químicos, que podem prejudicar o habitat natural de vários seres vivos. Essa rapidez na 
detecção dos níveis de resíduos tóxicos se mostra ainda mais importante quando se tem consciência 
que vive-se em uma sociedade que pouco pratica formas ideais de disposição de lixos tóxico e 
nocivos, que são descartados em lugares impróprios e sem cuidados especiais. Neste contexto se 

insere esse projeto que tem como principal característica criar um veículo não tripulado (VNT), que 
poderá executar varreduras nos rios ou afluentes, principalmente rios que se encontrem próximos 
a indústrias, em busca de áreas que apresentem níveis de poluição que estejam acima do 
considerado aceitável. 
 
Palavras-chave 
 
resíduos; veículo não tripulado; navegação; limpeza; fluvial. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Comparando o desempenho de Bancos de Dados NoSQL e Relacionais 

manipulando dados biológicos 
Diego César Batista Mariano, Edgar Lacerda de Aguiar, Sandro Renato Dias 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta o uso de bancos de dados relacionais e não relacionais do tipo NoSQL para 
controlar e manipular grandes quantidades de dados, comparando o desempenho de um SGBD 
(Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados) não relacional, o MongoDB, com um SGBD 
relacional, o MySQL. Tem como objetivo verificar as vantagens e as desvantagens do uso de bancos 
de dados não relacionais em comparação aos bancos de dados relacionais, utilizando a base de 
dados biológicos PDB (Protein Data Bank) para testes de leitura de arquivos em disco e gravação 
de seu conteúdo nos SGBDs, além de testar a velocidade de busca em ambos os bancos de dados. 
Através de diversos gráficos obtidos pela análise dos testes de inserção, de busca por chave e de 
busca textual, este artigo busca apresentar em quais condições os bancos de dados não relacionais 
e relacionais são mais apropriados para serem utilizados. Apresenta também uma comparação do 

desempenho dos dois SGDBs funcionando em conjunto com o servidor de web Apache. 
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Sistema de automação pneumática do processo de empacotamento de latas 
Valquiria Aparecida Santos, Edson Aparecido de Oliveira, Flavio Groh 

 
Resumo 
 
Projeto de controle de sistema pneumático para empacotar latas e objetos similares, utilizando 

atuadores lineares, rotativos, cilindro sem haste, eletroválvulas, sensores e CLP. Permite conhecer 
ferramentas, utilização, programação, algoritmo, empresas fornecedoras e empresas que já utilizam 
o sistema. O Protótipo não foi montado mais foi estudado desde a funcionalidade de cada 
componente até o a finalização. Os componentes são acessíveis, e fáceis de manuseio. O Objetivo 
desta pesquisa é mostrar as etapas do desenvolvimento do sistema de controle acionado 
pneumaticamente com fins de pesquisa e aprendizado. A pesquisa trouxe além de informação, uma 
utilização dos aprendizados do curso de Engenharia, como a pneumática, a automação, o algoritmo, 
sistemas microprocessados entre outras. Mais importante do que o tema o projeto traz experiência 
e prepara o aluno para outros trabalhos, pesquisas e artigos. O projeto teve suas expectativas 
superadas e com certeza servirá de fonte de pesquisa para muitos alunos que venham resgatar a 
pesquisa e dar continuidade. 
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Estação de solda BGA 
Rafael Weder Silva, Francisco Petrucio Dantas, Roberto de Oliveira Brito 

 
Resumo 
 
Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma estação de solda eletrônica microcontrolada para 

a soldagem de componentes do tipo BGA (Ball Grid Array) que é a conexão entre placas e micro-
chips, feita através de pequenas esferas de solda posicionadas na parte inferior do componente, 
atualmente utilizados na fabricação de placa eletrônica de circuito impresso de alto padrão e 
performance. Os diferentes tipos de solda em esferas possuem uma temperatura de fusão 
específica, o chip e placa possuem temperatura máxima de trabalho, que se for ultrapassada 
ocasionara danos a sua estrutura, sendo assim ao soldar um componente do tipo BGA faz-se 
necessário um controle rígido das temperaturas. Com uso de um circuito de controle, formado por 
termopares (sensor de temperatura) e um microprocessador da família PIC, a estação de solda bga 
será capaz de fazer soldagens precisas e indicar através de um display de cristal líquido, as 
temperaturas em tempo real e informações necessárias para que o técnico acompanhe todo o 
processo com segurança, evitando assim a perda de componentes e placas de circuito impresso 
durante sua produção. 
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Sistema de controle magnético vetorial 
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Resumo 
 
O objetivo principal é estudar e desenvolver um sistema que possibilite a otimização da levitação, 

aceleração e desaceleração magnética de um Maglev, voltado para o transporte de cargas, que se 
locomove em um túnel despressurizado (vácuo). Mesmo os Maglev de hoje em operação ainda têm 
que enfrentar o atrito com o ar, o que ira ocasionar perdas de sua eficiência. Outro problema é a 
energia necessária para gerar os campos magnéticos que podem danificar as bobinas. Para otimizar 
o campo magnético de levitação, foi alterado o layout das posições das bobinas, assim como 
acrescentado bobinas na parte superior do túnel formando o que pode ser chamado de anel de 
magnetização, também foram adotadas estratégias para utilização das bobinas de forma 
intercaladas quando em velocidade de cruzeiro (Alta velocidade). As bobinas superiores e inferiores 
agem de forma sincronizada, a fim de obter maior força de elevação na levitação. A também a 
utilização de matamaterial capaz de amplificar campos magnéticos. A suspensão do Maglev é do 
tipo eletromagnético, os anéis do Maglev são de pólos permanentes enquanto os anéis do túnel 
produzem campos magnéticos variáveis. O sistema do tipo eletromagnético é instável em malha 

aberta sua estabilidade é obtida com a utilização de controlador de malha fechada. 
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Barbosa Miguel, Daniel Esteves Parreiras 

 
Resumo 
 

Nesta pesquisa foi analisado o lançamento vertical de um foguete. A tecnologia de construção e 
operação de foguetes torna o país apto a ingressar no mercado de lançamentos de satélites que em 
2012 é dominado por russos, europeus e americanos e movimenta milhões de dólares por ano. 
Neste trabalho abordamos o problema da aerodinâmica em foguetes movidos a água e ar 
comprimido, que por não terem sistemas que controlem ativamente sua rota, necessitam de uma 
configuração aerodinâmica tal que minimize o desvio de rota causado por um eventual deslocamento 
de ar e reduza ao máximo o atrito com a atmosfera para se obter a máxima altitude. O objetivo 
desejado é o de determinar o Coeficiente de Arrasto do projétil que é a constante que determina o 
quão o foguete será afetado pelo atrito com a atmosfera. Para alcançar o objetivo proposto, foram 
construídos dois foguetes batizados de Voyager e Enterprise, ambos propelidos por agua e ar 
comprimido após o lançamento dos mesmos seus dados foram coletados e analisados por meio de 
softwares de tratamento de imagem e de análise física nos permitindo aproximar o valor da 

constante de arrasto com relativa precisão. 
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A influência da tecnologia da Informação na empregabilidade do aluno de ensino 

superior 
Helenilce Aparecida Silva, Sandro Renato Dias 

 
Resumo 
 
A tecnologia da informação é hoje, uma ferramenta fundamental para quem quer se manter 
atualizado e informado sobre tudo que acontece no mundo, no universo virtual existem inúmeras 
empresas que prestam os mais diversos tipos de comércio e serviços. Uma dessas vertentes está 
relacionada com a empregabilidade, sites que oferecem vagas de estágio e emprego estão 
disponíveis para profissionais de todas as áreas. Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar 
a influência da tecnologia da informação na empregabilidade, ou seja, na obtenção de empregos e 
estágios para estudantes do ensino superior no Brasil, tendo como metodologia a utilização de 
estudo teórico bibliográfico e também através de pesquisa quantitativa. Espera-se como resultado 
desta pesquisa, saber o quão importante tem sido o uso da tecnologia da informação na colocação 
e/ou recolocação do aluno de ensino superior no Brasil. Sabendo-se que, a maioria das instituições 

de ensino superior do país já se atentou para o fato de que, podem servir de ponte entre o discente 
e seu estágio/emprego, os resultados aqui apresentados podem ser de grande utilidade, pois, podem 
contribuir para que estas instituições possam buscar novas tecnologias para criar ou aprimorar seus 
canais de viabilização desta ponte, fazendo assim, seu papel de agente motivador. 
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Portal de eventos da comunidade científica 
Leandro Medeiros Reis, Helenilce Aparecida Silva, Gleidson Silva Campos, Sandro Renato Dias 

 
Resumo 
 
O projeto foi elaborado visando a criação de um portal para disponibilizar aos usuários eventos de 

cunho científico abertos ao público ou não, sabendo-se que, a todo momento são idealizados 
projetos que levam a disseminação e o conhecimento da pesquisa cientifica para a comunidade 
acadêmica e pessoas interessadas em conhecer mais sobre determinados assuntos ou área 
específica. Esses projetos, transformados em eventos, sejam eles: congressos, palestras, 
seminários, encontros, feiras, workshops, dentre outros, são realizados a todo momento, muitas 
vezes simultaneamente, gerando assim uma cadeia de eventos por todo o país e até mesmo no 
mundo. Dessa forma buscou-se concentrar em um só espaço os eventos científicos de maneira que 
o interessado não precise ficar navegando para encontrar o que procura, mas, consiga visualizar 
tais eventos, obter informações concretas e seguras e ter acesso ao site oficial do evento e/ou link 
para efetuar a inscrição ou obter mais informações sobre o mesmo sem precisar ir há vários 
endereços eletrônicos. Além disso, pretende-se promover a divulgação ampla de tais eventos com 
todo o material e suporte necessários de maneira que, estes possam ser conhecidos pelo público 

alvo e também pelo público em geral trazendo assim maior interação entre este e a comunidade 
científica. 
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informação 
Marcelo Landmann, Daniela Krüger Stamm 

 
Resumo 
 
O presente estudo tem como objetivo geral analisar as políticas de segurança no desenvolvimento 
de sistemas de informação. Trata-se de um estudo envolvendo profissionais que desenvolvem 
sistemas de informação, sendo que o propósito esta pesquisa é identificar discrepâncias ou 
aproximações existentes entre o que está descrito nas políticas de segurança internas e o que 
acontece na prática. Howard e Leblanc (2005) apresentam a necessidade de desenvolvimento de 
softwares seguros, bem como os investimentos necessários em políticas de seguranças adequadas, 
apostando naquelas preventivas, sem esquecer os princípios de segurança que devem ser seguidos 
pelos desenvolvedores. Sendo assim, os resultados indicaram que os desenvolvedores têm acesso 
às políticas de segurança na hora da contratação e no período de integração na empresa/setor de 
atuação, porém, a efetivação destas políticas no que se refere à sensibilização quotidiana pode ser 

atingida através de um sistema de cobrança e conscientização da responsabilidade de cada indivíduo 
envolvido. 
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Resumo 
 

A cópia de obras intelectuais é cada vez mais acentuada, devido à facilidade encontrada no meio 
digital, como por exemplo a internet. O projeto proposto visa automatizar o processo de verificação 
de plágio, e evitar cópia de obras intelectuais que estejam disponíveis na internet, por não ser 
necessária uma pesquisa por vários sites, levando-se em conta que a ferramenta a ser desenvolvida 
irá fazer esta pesquisa. Através do DAP Detector Automatizado de Plágio, o usuário será capaz de 
identificar de diversas maneiras a possível cópia, inteira ou parcial de trabalhos. O DAP ao utilizar-
se de ferramentas Open-Source, como o PHP, JSON e buscadores online, através de plataforma 
web, utiliza Application Programming Interface (API), que retorna com maior exatidão a pesquisa 
de dados. O desenvolvimento de uma interface simples e limpa visa facilitar ao usuário a inserção 
de informações no sistema e assim diminuir o tempo necessário de execução da tarefa e a detecção 
de cópia indevida ou não. 
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Importância da especificação de um software: custo, tempo e qualidade 
Elis Regina Ferreira dos Santos, Kenia Tatiane Vieira do Amaral, Ernani Elias de Souza 

 
Resumo 
 
A utilização da especificação de requisitos é fundamental no processo de desenvolvimento de um 

software, pois agiliza o processo de compreensão entre empresa contratada e o cliente. É na fase 
de especificação de requisitos que ocorre a definição de pontos importantes do projeto como a 
relação custo versus benefício, em que tempo e qualidade devem ser levados em consideração. A 
título de conclusão destaca-se o acompanhamento da especificação do software Docnetwork, que é 
um sistema para documentação de redes, sua concepção se baseia nas normas de documentação 
de redes criadas por Amaral e Dias (2010). essa aplicação deve ser capaz de armazenar toda a 
documentação de uma rede de computadores de forma eficiente e padronizada. O sistema deve 
garantir a integridade, confidenciabilidade, disponibilidade e autenticidade das informações 
armazenadas em sua base de dados para fins de análise, controle e auditoria da infraestrutura de 
rede. O processo de estruturação desta aplicação será facilitado pelo uso uma metodologia orientada 
a objetos conhecida como Rational Unified Process (Processo Unificado Racional). 
 

Palavras-chave 
 
especificação; requisito; engenharia de software. 
 
  



6º Seminário de Produção Acadêmica da Anhanguera 
2013 

Aplicação do método de análise e solução de problemas (MASP) em uma planta 

de produção de peças de borracha automotiva 
Sebastião Wanderley Campos, Nivaldo Carleto 

 
Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi aplicar a metodologia, análise e solução de problema (MASP) em uma 
empresa de produção de peças de borrachas automotivas. Para o desenvolvimento da pesquisa, 
foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: bibliográfica, participante e pesquisa de campo. 
A pesquisa de campo, a qual foi baseada em um estudo de caso, foi realizada na própria empresa 
automotiva, que fornece produtos para várias outras empresas nacionais do ramo automobilístico. 
A solução de problemas no processo produtivo se aplicada de forma correta reduz as falhas, diminui 
os custos de retrabalho, melhora a desempenho da empresa e, consequentemente, reduz os custos 
de produção. O uso de novas técnicas produtivas, normas e ferramentas da qualidade, como por 
exemplo, o diagrama de causa e efeito e o gráfico de pareto, vêm contribuir para que a solução de 
problemas reduza as não-conformidades dentro do processo produtivo. Os resultados obtidos 

demonstram uma melhoria significativa na produção de peção após a aplicação da metodologia 
MASP, caracterizando, desta forma, a eficácia do método empregado. Diante disso, as conclusões 
são favoráveis a implementação da metodologia MASP, tendo em vista o retorno financeiro 
proporcionado para empresa, além da redução do retrabalho, energia elétrica e custo com matéria-
prima e mão de obra. 
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