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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Mostra Científica Interdisciplinar da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí 

é um evento anual destinado a reunir toda a comunidade acadêmica para a discussão da 

produção científica na instituição e, sobretudo, criar um espaço para difusão dos trabalhos 

de iniciação científica realizados nas disciplinas dos sete cursos de graduação, 

estimulando assim a troca de experiências interdisciplinares.    

A Mostra é parte do nosso Programa de Iniciação Científica (PIC), destinado à 

formação de novos recursos humanos para a pesquisa, desenvolvendo não só suas 

habilidades de investigação como também sua consciência crítica voltada a diferentes 

áreas do saber, por meio de: cumprimento de atividades complementares, apoio à 

participação voluntária e incentivo à iniciação científica nas disciplinas dos cursos de 

graduação. 

 O resultado final do processo pode ser conferido através da segunda edição dos 

Anais da MIC aqui apresentados, onde podemos encontrar os resumos de diversos 

trabalhos que foram apresentados. Desejamos que esta divulgação possibilite a 

continuidade do intercâmbio entre pesquisadores, professores e alunos. 

Boa leitura! 

O Editor. 

 

 

 

 

 

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte 

e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. Os resultados expressos nos resumos são de inteira 

responsabilidade dos autores dos projetos de pesquisa. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Conceitos e Visões 
 

RESUMO 
 

SIQUEIRA1, Joanderson
PEREIRA1, Mauricio
BALBINO2,  Michelle

 
Palavras Chaves: Educação ambiental. Ação humana. Meio ambiente. 
 
O presente artigo tem o objetivo de verificar e descrever como os representantes de 
uma fazenda, localizada no município de Unaí, atuam para que a Educação 
ambiental seja efetivamente implementada na mesma, buscando explanar a 
educação ambiental, evidenciando seu homérico papel para a sociedade e para o 
ambiente. Primeiramente descrevendo, no primeiro capítulo sobre os conceitos e as 
especificações da educação ambiental. Posteriormente, discutiu-se sobre as formas 
de aplicação da educação ambiental, demonstrando por meio de pesquisa, o papel 
de contribuição da educação ambiental para a harmonia entre o meio social e o 
meio ambiente, e para a busca do desenvolvimento sustentável. Sobretudo, o 
presente artigo se apoia na necessidade de mudança do pensamento utilitarista 
predatório de grande parte da sociedade, visando principalmente a conscientização 
dos membros em que a pesquisa está sendo aplicada, deixando aos mesmos 
explícito o papel da educação ambiental, que para Sorrentino (1995) é intrínseco a 
qualidade do meio ambiente, e assim diretamente responsável a melhoria da 
qualidade de vida. Assim é preciso reconhecer a educação ambiental, como 
continua e integrante, que vai além do papel ambiental, ela também favorece o 
desenvolvimento cultural e o reconhecimento de um povo. (GONÇALVES, 1990). 
Além disso Guimarães (1995) destaca que temos que quebrar paradigmas para que 
a educação ambiental seja realmente efetivada, e um destes paradigmas é tirar do 
homem o papel da posse do meio ambiente, colocando os dois em um mesmo 
patamar, pois o homem também é natureza. Dentre as atividades antrópicas que 
provocam mudanças no meio ambiente, podemos citar a agricultura e a pecuária, 
atividades que mudaram a forma de vida humana historicamente, e que se apoiaram 
na tecnologia, o que aumentou a profundidade dos impactos, como na expansão do 
desmatamento e no uso abusivo de fertilizantes e de agrotóxicos. A Educação 
Ambiental a um conceito recente, que surgiu para contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida individual e da sociedade. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

RESUMO 

 

MARINHO1, Bruna de Souza.
SILVA1. Jéssica Juliele.

CAMPOS2, Lidiane dos Santos.
 

Palavras-chave: Educação Profissional. Educação Tecnológica. 

O presente artigo trata-se da educação profissional que é uma política pública oferecida 
pelo governo com o objetivo de inserir os jovens no mercado de trabalho e na vida 
social, ou seja, busca integrar a escola e o trabalho, levando em consideração, 
produtividade e produção. A educação profissional normalmente é analisada em três 
vertentes: básico, técnico e tecnológico, sendo que no final do curso o aluno recebe um 
certificado. A educação profissional possui uma importância única de preparar o cidadão 
seja ele de qualquer idade para atender as demandas que a vida profissional requer, além 
de ensinar o curso, também tem o intuito de manter e melhorar a efetividade da prática 
profissional. Ainda é importante destacar que a educação profissional é importante na 
vida do cidadão, pois sem dúvidas uma criança bem instruída será um adulto de caráter 
invejável. De acordo com Pereira, a Lei nº 8.948, dispõe sobre a instituição do Sistema 
Nacional de Educação Tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas 
Federais e Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica 
– CEFETs, mediante decreto específico para cada instituição e em função de critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Educação, levando em conta as instalações físicas, os 
laboratórios e equipamentos adequados, as condições técnico-pedagógicas e 
administrativas, e os recursos humanos e financeiros necessários ao funcionamento. 
Além disso, também definiu o sistema de certificação profissional que permite o 
reconhecimento das competências adquiridas fora do sistema escolar.  Iniciativas estas 
cruciais para incentivar a educação profissional.  
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A ÓTICA DOS PROFESSORES SOBRE ÉTICA NA CONTABILIDADE 
RESUMO 

 
COSTA1, Luís Fernando Lima da.

SILVA2, Antonio Marcos Pereira da.
MOREIRA3, Gabriel.

 
Palavra-chave: Ótica. Ética.Contabilidade. 

O presente artigo tem o objetivo esclarecer a normas de conduta profissional no que se refere a 
comportamentos humanos, discutindo-se a ética na contabilidade sob a ótica dos professores do 
curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí (FACTU). O 
primeiro capítulo descreverá sobre o surgimento da ética ressaltando sua importante 
representação nos tempos atuais, tendo como fonte de estudo os ensinamentos dos primeiros 
filósofos. Posteriormente, discutirá sobre o conceito de ética. É importante entender para que 
sua aplicação no contexto profissional perante a sociedade seja feita. Ética refere-se ao modo 
de agir do homem em sociedade, envolve valores culturais de cada ser humano e a necessidade 
de se desenvolver uma sociedade mais honesta, fiel e harmônica. É bastante relacionada aos 
princípios da contabilidade, pois são ferramentas de apoio para se exercer o cargo, abordará 
também a história, evolução e conceito de contabilidade, através de estudos sobre o passado da 
contabilidade, identifica-se que a necessidade de controle e proteção de bens pessoais que 
surgiram as primeiras manifestações humanas a fim de alcançar os fins propostos. Será 
argumentado sobre a ética na contabilidade, que é uma ferramenta de extrema importância, 
principalmente no que se refere à eficiência do profissional que exerce a atividade de contador. 
O profissional em contabilidade pode atuar com estilo de trabalho pessoal, seguindo seus 
valores e crenças, porém levando em consideração a ética profissional, para ser bem sucedido 
perante a sociedade. Quanto a metodologia utilizada, o artigo se classifica como descritiva e 
quantitativa, utilizando como procedimento de pesquisa o levantamento com aplicação de um 
questionário semi-estruturado. O presente trabalho se justifica em mostrar a importância da 
ética na contabilidade e melhor entendimento sobre os conceitos éticos que são importantes 
para o sucesso de todo profissional. Ética é um conjunto de princípios e valores que guiam e 
orientam as relações humanas. Esses princípios devem ter características universais, precisam 
ser válidos para todas as pessoas e para sempre. (SOUZA, 1994, p. 13). 
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RECOLHIMENTO E DESCARTE DE EMBALAGENS DE AGROTOXICO EM UMA 
CIDADE DO INTERIOR DE MINAS GERAIS 

 
RESUMO 

 
ALVES, Magno1

CASTRO, Amanda2

BALBINO, Michelle Lucas Cardoso3

Palavras-chave: Recolhimento. Descarte. Agrotóxicos.  
 
Existe no Brasil uma enorme preocupação no que diz respeito à correta destinação e o recolhimento das 
embalagens vazias de agrotóxicos, pois o risco para a saúde das pessoas é grande, e ainda há que 
considerar a contaminação do meio ambiente, quando o descarte é feito sem as devidas condições. A 
Constituição de República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, art. 225 diz: 
“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”. Em Minas Gerais, o descarte é regido pela Lei nº 
10.545, de 13 de dezembro de 1991 e regulamentada em 08 de agosto de 2000 pelo Decreto nº 41.203, 
que estabelece a importância de uma política pública de resíduos sólidos e a destinação final dos 
resíduos sólidos para a preservação do meio ambiente. Nesse sentido a pesquisa tem os objetivos de 
verificar como ocorre o recolhimento e a disposição das embalagens de agrotóxico no interior de Minas 
Gerais; além de conhecer os resíduos sólidos com foco nas embalagens de agrotóxicos e identificar o 
recolhimento e as formas de descarte de embalagens de agrotóxicos. Os resíduos de embalagens de 
inseticidas e agrotóxicos, enquadram-se na categoria de resíduos perigosos por conterem substâncias 
químicas que modificam o ambiente nas suas mais diferentes formas de vida. Além disso, influenciam de 
forma definitiva a saúde das pessoas e a cadeia ar, solo e água, seja ela de qualquer nível social 
(BARREIRA, 2002). As embalagens de agrotóxico se classificam em: laváveis que são embalagens que 
podem ser lavadas, elas são feitas de plástico duro, lata ou vidro e normalmente, contêm produtos que 
devem ser diluídos na água antes de serem pulverizados na lavoura. As embalagens não laváveis são 
aquelas que não podem ser lavadas, pois não utilizam água como veículo de pulverização. As 
embalagens contaminadas não laváveis podem ser feitas de material flexível ou rígido, como saquinhos 
de plástico, sacos de papel, sacos plásticos metalizados ou outro material flexível, além de embalagens 
rígidas como as utilizadas em produtos para o tratamento de sementes. Já as não contaminadas são 
embalagens que não entram em contato direto com o produto do agrotóxico, como por exemplo, caixas 
secundárias de papelão, que são usados para transportar outras embalagens (MINAMI; PASQUALETTO; 
LEITE, 2007, p. 6). 
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FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA NA SUCESSÃO TRABALHISTA 
 

RESUMO 
 

LUCAS JUNIOR1, José.
MELO1, Paulo Giovanni Rodrigues de.

OLIVEIRA2, Ana Cláudia Luiz de.
SANTOS2, Francielle Aparecida dos.

SOUSA2, Bráulio Cézar Félix de. 
 
Palavras-chave: Sucessão. Socioafetiva.  
 
O presente trabalho teve por objetivo demonstrar os direitos da filiação socioafetiva em 
relação aos direitos sucessórios trabalhistas. A nova visão de família não é aquela constituída 
por descendentes e ascendentes como regulava o Código Civil 1916. Atualmente a filiação 
socioafetiva vem ganhando cada vez mais espaço em nosso ordenamento jurídico. O Código 
Civil de 2002, no artigo 1593, demonstra isso ao expressar que “o parentesco é natural ou 
civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”. Apesar da expressão 
socioafetiva não estar prevista no texto legal, pode ser compreendida pela expressão “outra 
origem”, sendo assim demonstra que a filiação socioafetiva possui os mesmos direitos da 
filiação biológica. Atualmente a família não é constituída somente por laços da 
consanguinidade, mas também da socioafetividade, a qual pode ser definida como um 
sentimento entre duas ou mais pessoas que se afeiçoam pelo convívio. Nota-se que a filiação 
socioafetiva não é menos importante que a filiação biológica, por isso os filhos socioafetivos 
não estão excluídos dos direitos sucessórios. A sucessão pode ocorrer por força de lei ou por 
intermédio da manifestação de ultima vontade. Um ponto que merece destaque é a sucessão 
trabalhista e os direitos da filiação socioafetiva, sendo um tema bastante relevante e pouco 
discutido no ordenamento jurídico brasileiro. No que diz respeito à sucessão trabalhista e aos 
direitos da filiação socioafetiva, o Tribunal Superior do Trabalho tem decisões relevantes 
neste sentido, sendo importante destacar uma delas. Trata-se de um Agravo de Instrumento 
interposto ao despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista. Neste caso dois filhos 
socioafetivos buscam a legitimidade como herdeiros e a reparação dos danos materiais em 
virtude de um acidente de trabalho que causou o óbito daquele que ocupava a figura paterna. 
A Turma reformou a sentença para reconhecer a legitimidade ativa dos filhos e definir a 
eventual indenização por danos materiais, entenderam “que os laços de afeto que uniam o de 
cujus e os filhos de criação atribuem a ambos a legitimidade necessária para buscar 
judicialmente. Isso porque a Constituição Federal no artigo 226, § 4º, prestigia a entidade 
familiar e protege a filiação socioafetiva. Portanto, acordaram os Ministros da Oitava Turma 
do TST, por unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento para mandar processar o 
Recurso de Revista. Sendo assim, nota que o Tribunal reconhece a filiação socioafetiva e os 
seus direitos sucessórios. 
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

ARTIGO 
 

XAVIER, Edivânia Fernandes Araújo. 
PEREIRA Andressa Araújo. 

SANTOS, Maria Jaciara Félix dos. 
 
Palavras-chave: Alimentação Saudável. Educação Infantil. Hábitos Alimentares. 

 
Atualmente um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a obesidade, aponta a Organização 
Mundial da Saúde. É notório que a obesidade infantil vem crescendo significativamente e isso é um fator 
preocupante. (ABESO, S/D). Percebe-se a necessidade de agregar hábitos saudáveis na vida da criança para 
que isso gere hábitos saudáveis e melhor qualidade de vida, e para que possa refletir na vida adulta, deve ser 
iniciada nos primeiros anos de vida. Diante disso, questiona-se: como trabalhar a alimentação saudável na 
educação infantil? Portanto, a realização de tal projetoimplicará conhecer práticas saudáveis de alimentação 
para crianças; refletir aspectos de uma alimentação saudável e conscientizar através de atividades lúdicas a 
importância de bons hábitos alimentares. Logo, diante de todo o contexto exposto, é notório que o presente 
projeto é de extrema relevância para a sociedade, considerando o alto índice de obesidade infantil, devido 
aos maus hábitos alimentares. A alimentação é parte essencial para a manutenção da vida, sendo fundamental 
para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo, proporcionando prazer, fornece energia que o corpo 
necessita, devendo ser a mais variada possível para que o organismo receba todos os tipos de nutrientes. 
(EUCLYDES, 2000.p 14). Nesse sentido o ambiente escolar se torna um local apropriado para a formação de 
bons hábitos alimentares e educação nutricional, por proporcionar um ambiente favorável à vivência de 
saberes e sabores, o educador pode e deve favorecer a construção de uma relação saudável da criança com o 
alimento, através de atividades recreativas incluindo canções, histórias, desenhos, teatro de fantoches e 
brincadeiras, como também a implantação de hortas escolares e cozinhas experimentais (MONTEIRO et al 
2009). A pesquisa será de abordagens metodológicas baseada em um estudo de observação participante 
artificial LAKATOS (2007), utilizando como instrumento de coleta de dados a observação, desenvolvida em 
uma escola Municipal, localizada na cidade de Unaí MG. Como base teórica foram contemplados autores 
como Frantzesk (2016), Euclydes (2000), Monteiro (2009) e outros. 
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O QUE É IDEOLOGIA? 
RESUMO 

 
                                                                                CRUZ1, Natália Caroline ues

FREITAS2, Edilâine Braga de
NEVES3, Dener Geraldo

Palavras-chave: Ideologia. Marx. Durkheim. Comte. 
O presente artigo tem como objetivo abordar o termo ideologia, que aparece pela primeira vez 
segundo registros históricos, entre o século XVIII e XIX. O mesmo foi criado pelo filosofo 
francês Antoine Destutt de Tracy. Surgiu no contexto das grandes transformações sociais e 
politicas (Revolução Francesa e Industrial). Desde então, há um intenso debate sobre a função 
das ideias na sociedade. Inicialmente o conceito ideologia tinha o propósito de substituir a 
teologia, já que o mundo se tornava cada vez mais racional, e menos religioso. Sob essa nova 
visão a sociedade era responsável por seus atos e as consequências advindas dele. Marilena 
Chauí (1980) definiu ideologia como um conjunto lógico, sistemático e coerente de 
representações, de ideias e valores, normas de conduta, que indicam e prescrevem aos membros 
de uma sociedade o que devem pensar, e como devem pensar, o que devem valorizar, o que 
devem sentir, o que fazer e como devem fazer. A ideologia foi estudada também pelo filósofo 
alemão Karl Marx, que ligava a ideologia aos sistemas teóricos: políticos, morais e sociais, 
criados pela classe social dominante. De acordo com Marx, a ideologia da classe dominante 
tinha o objetivo de manter os mais ricos no controle da sociedade.  Ele também classifica a 
ideologia como uma consciência falsa, nesse sentido geraria a inversão ou a camuflagem da 
realidade, para os ideais ou interesses das classes dominantes. Segundo Karl Marx para que algo 
seja ideológico, deve necessariamente haver ilusão, mascaramento da realidade e a chamada 
falsa consciência, já o sociólogo John B. Thompson que fez uma analise minuciosa sobre os 
desenvolvimentos da obra de Marx, esclarece que essas características são possíveis, porém, não 
necessárias para a existência da ideologia. Existem outras dominações a qual se refere à 
ideologia, além daquela que ocorre entre as classes sociais, Thompson faz uma lista de outras 
formas de dominação existentes na sociedade: entre brancos e negros, entre homens e mulheres, 
entre adultos e crianças, entre chefes e subordinados. O francês Auguste Comte, criador da 
doutrina positivista, compartilha a definição de Destutt: a ideologia é uma atividade filosófico-
cientifica que estuda a formação das ideias a partir da observação do homem no seu meio 
ambiente. Já o sociólogo francês Émille Durkheim usa o termo de maneira distinta, para ele os 
fatos sociais são considerados objetos únicos de estudo da sociologia. Na perspectiva 
durkheiminiana, as ideias são valores individuais, ou seja, são irrelevantes porque os fatos 
sociais são manifestações externas, isto é, estão fora e acima das mentes de cada sujeito que 
integra a sociedade.   
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POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE 
VIDA DA POPULAÇÃO BRAILEIRA 

 
RESUMO 
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BALBINO, Michelle Lucas Cardoso3

 
Palavras-chave: Histórico. Capitalismo. Poluição atmosférica.  
 
O presente texto apresenta em suas linhas gerais um significativo apanhado histórico 
baseado nos fatos que marcaram a evolução do pensamento humano e suas 
construções socioculturais voltadas para um desenvolvimento desenfreado de uma 
sociedade cada vez mais ansiosa por “qualidade de vida”, no sentido mais econômico 
que se possa extrair do termo. A humanidade, desde os primórdios, desempenha 
práticas onerosas ao meio ambiente, atuando de maneira parasitária ao utilizar os 
recursos naturais do planeta. (BAKONYI, 2010).  Nesse contexto, torna-se necessário 
expor o assunto deste trabalho, o qual se fundamenta na pesquisa entorno dos efeitos da 
poluição atmosférica e sua influencia desta na qualidade de vida do brasileiro. Para 
entendermos de maneira clara, a ordem cronológica dos processos de desenvolvimento 
do pensamento humano e suas construções socioculturais, e a relação destas com atual 
condição ambiental do planeta é necessário retrocedermos para antes do episódio 
Revolução Industrial, mais necessariamente, ao surgimento do Capitalismo, cuja origem 
advém da Europa, nos séculos XVI e XVII. Trata-se do nascimento de um sistema 
econômico baseado na existência de um meio de produção privado – sem interferência 
do Estado – atuando em um mercado de transações monetárias. (BOMENY et al, 2010). 
Este modelo de desenvolvimento vigente na maioria dos países tem como consequência 
a supressão dos recursos naturais do planeta a níveis alarmantes, impossibilitando sua 
automanutenção. Nesse sentido, ocorre o lançamento de gases tóxicos à atmosfera do 
planeta, inviabilizando a qualidade de vida, agora no sentido salubre do termo, devido 
aos altos registros de poluição atmosférica dos centros urbanos. Ocorre o lançamento de 
gases tóxicos e materiais particulados na camada de oxônio. De acordo com o SUS –
Sistema Único de Saúde são necessárias medidas diretas para o controle da poluição, 
uma vez que o custo com o tratamento de casos de doenças causadas por decorrência 
da poluição atmosférica é maior que, por exemplo, o estabelecimento de medidas ligadas 
a frotas de veículos e fiscalização de indústrias autoras de excessos dos níveis de 
emissão. Contudo, a presente pesquisa em andamento, analisará os reflexos do modelo 
de qualidade de vida consumista e supérfluo em relação a salubridade da população 
brasileira. (BAKONYI, 2011). 
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PODER JUDICIÁRIO, CONTROLE EXTERNO E ATIVISMO JURISDICIONAL 
 

RESUMO 
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Palavra-chave: Poder Judiciário. Controle Administrativo. Controle Externo. 
 
O presente trabalho tem o objetivo de argumentar sobre um controle administrativo frente ao 
Poder Judiciário, fazendo surgir também uma questão em relação ao ativismo judicial 
“Jurisdicional”. Seria possível que um pequeno grupo de juízes, que não são eleitos de forma 
direta pelo povo, e que não ficam subordinados a uma avaliação periódica pela cidadania (e, 
portanto, gozam de estabilidade em seus cargos, livre de análise popular) possam predominar, em 
última instância, sobre a vontade popular? Primeiro, descreveu-se que o Poder Judiciário compõe 
e soluciona os conflitos de interesses, através de ordens concretas e individuais, que são ordens 
legais. Podemos dizer que o Poder Judiciário administra a justiça na sociedade, através das leis e 
das sanções, que são punições aplicadas a quem descumpre com a lei. Posteriormente, discutiu-se 
sobre o controle externo em relação ao Poder Judiciário, a sua autonomia do Poder Judiciário e 
também a sua aparente dependência em relação a um controle administrativo, por questões de 
prestação de contas, disciplinar, desvios e outras. E se juntamente com o chamado Controle 
Externo ocorreria ou não um grave ferimento á uma das cláusulas pétreas, sendo ela a Separação 
dos Poderes (MORAES, 1998). Por fim, discorreu-se argumentar sobre os debates e críticas em 
relação ao ativismo judicial, que se caracteriza por suas decisões judiciais que determinam 
obrigações ao legislador. Abordando juntamente o ativismo jurisdicional que tem como objetivo 
modificar, complementar ou corrigir leis e atos administrativos, estendendo seus limites 
jurisdicionais. O presente trabalho se justifica por esclarecer perguntas em relação a um 
hipotético controle externo do Poder Judiciário, ainda que atualmente esse controle não exista, 
como uma forma de entender a sua regulamentação e as suas tomadas de decisões. Concluiu-se
que o Poder Judiciário depende de um controle administrativo, só que este não pode ser 
denominado como controle externo, devido á autonomia que o Poder Judiciário possui. E em 
relação ao controle externo, percebeu-se que essa expressão não possui uma acepção eficiente, 
devido a sua má significação. Sobre o ativismo judicial, foi verificado que ele é uma realidade 
inarredável e coerente. Compreendeu-se que o Poder Judiciário tem progredido na essência de 
garantir os direitos fundamentais inscritos no art. 5º da Constituição, contribuindo com o 
exercício da democracia. 
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Palavras-chave: Descarte; Meio Ambiente; Resíduos. 

O presente estudo tem como objetivo abordar a gestão dos resíduos sólidos e a 
aplicação da logística reversa, conceituando e mostrando como são realizados tais 
processos mostrando as várias formas para lidar com o tratamento e a destinação dos 
resíduos sólidos. Para tal estudo, será elaborada uma problemática a ser solucionada 
que seria: a gestão de resíduos sólidos e a logística reversa são realmente relevantes 
para um desenvolvimento sustentável? Primeiramente abordará a conceituação de 
resíduos sólidos e a logística reversa, explicando o que é resíduo e quando que pode ser 
considerado como tal, detalhando como é feito o processo de tratamento dos resíduos e 
sua melhor destinação para o meio ambiente como um todo. Posteriormente discute-se 
sobre a reutilização e eliminação, mostrando como é feito o processo, abordando as 
competências e responsabilidades dessa eliminação e do seu aproveitamento e 
viabilizando as técnicas mais adequadas. Posteriormente será abordado um paralelo 
entre desenvolvimento sustentável e crescimento sustentável, exemplificando cada e 
mostrando se há possibilidade dos dois caminharem juntos, com o foco de desenvolver 
sem afetar o meio ambiente. A sociedade capitalista tem como fim a arrecadação de 
riquezas para o Estado. Sua arrecadação deverá ser feita com responsabilidade social 
desenvolvendo-se sem agredir o meio ambiente. Mesmo que a ideia seja incentivar o 
desenvolvimento sustentável, o mais conveniente para esse tipo de sociedade é o 
contrário: o crescimento, que não é possível ser realizado com a sustentabilidade, pois 
crescendo se degrada. (MARQUES, 2010). 
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A RESPONSABILDIADE CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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O presente artigo tem o objetivo de apresentar conhecimentos sobre o Ministério público embasado nas 
funções, garantias e natureza. Primeiro, descreveu-se a responsabilidade civil do membro do Ministério 
Público, onde foi abordado de modo geral a real função do Ministério Público, qual o seu dever, como ele 
atua na sociedade, qual é a importância da Lei Orgânica que está bem fundamentada ao Ministério Público 
e também as divisões que há dentro da instituição como função originária dos promotores de justiça e 
procuradores.  Posteriormente discutiu-se que no artigo 6º do Código de Processo Civil está a legalização 
da substituição processual, que vem com a seguinte frase “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 
direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.  O artigo 5º da Lei 7.347/85 traz o seguinte texto “têm 
legitimidade para propor ação cautelar: Ministério Público; a União; os Estados mais o Distrito Federal e 
Municípios; as autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista e determinadas 
associações”. Na administração pública de interesses privados, ao Estado é permitido averiguar com o 
Ministério Público posições processuais, contudo, o Ministério Público protege na relação processual o 
interesse e o direito da parte privada. O Ministério Público é aceito excepcionalmente para atuar em juízo, 
ou melhor, como substituto processual (MARQUES, 2000). O Ministério Público tem várias funções no 
âmbito Jurídico, dentre ela a de atuar como “fiscal da lei”. O Ministério Público tem a função de fazer com 
que a lei seja seguida corretamente para que nada fique impune, e se em algum caso for obrigatório a 
intervenção do Ministério Público e não houver essa intervenção, determina a nulidade do processo, 
conforme estabelece o art. 84 do Código de Processo Civil. Assim, este trabalho justifica-se pela 
necessidade de ampliar conhecimentos sobre o Ministério Público, já que muitos não sabem sobre as suas 
funções e demais assuntos relacionados, como a autonomia funcional e administrativa, a iniciativa de lei 
para criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas 
ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, organização e funcionamento, e 
outros. O trabalho também veio abranger conhecimentos a respeito dos membros do MP e a sua real 
função, logo em seguida vem a segunda problemática a respeito da substituição processual onde viu se que 
esta prática do Ministério Publica de atuar como substituto processual só era possível na área criminal, 
hoje com a nova Constituição na área Civil tem mais concentração e esclareceu dúvidas que alguns tem a 
respeito do subtema. 
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O presente artigo tem o objetivo de apresentar o papel do Ministério Público, perante 
conflitos e desavenças relacionados à guarda de menores, estendendo-se as questões tais 
como: pensão alimentícia, regulação de visitas e demais assuntos decorrentes do menor 
em questão. Primeiro, descreveu-se os principais conceitos sobre guarda compartilhada e 
demonstrou uma relação direta desta com a atuação do Ministério Público nesses
processos. Com isso, pretendeu-se analisar a intervenção deste nas relações familiares e 
em que este pode influenciar no auxílio a um bom convívio entre pais que enfrentam 
situações de separações que cercam o mundo atual acarretando vários conflitos entre 
famílias. Posteriormente, discutiu-se que lei determina as duas modalidades de guarda, a 
unilateral e a compartilhada, podendo, por decisão judicial, ser também alternada. Com a 
nova regra jurídica, a guarda compartilhada passa a ser uma opção a ser explicada e 
incentivada. Enquanto conviverem os pais, a guarda sempre será compartilhada por 
ambos, mas a partir do momento em que cessa essa convivência, poderão ser feitos
vários arranjos para determinação da guarda. Desta forma, a guarda se apresentará de 
formas diferentes, sempre com o objetivo do melhor interesse da criança. (GRISARD 
FILHO, 2005). O presente trabalho se justifica com o intuito de apresentar, os modelos e 
as características que cada guarda possui. Os critérios de decisão que o Ministério 
Público adota para definir qual o melhor formato de guarda, analisando cada caso, e 
direcionando o menor ao melhor destino possível. Discussão do material é de acordo 
com o ECA, o detentor da guarda de um menor é obrigatoriamente responsável pela 
assistência material, moral e educacional da criança ou adolescente. Eventualidades 
como o divórcio não anulam os direitos e nem deveres dos genitores para com o filho. 
Concluiu-se que para a guarda compartilhada acontecer é necessário haver harmonia 
entre os genitores. Na conclusão também ficou evidente que a guarda unilateral é aquela 
na qual apenas um dos genitores detém a guarda do filho, cabendo ao outro por direitos 
e deveres as visitas em períodos de curto prazo ou datas comemorativas, e a pensão 
alimentícia (dever da parte que não detém a guarda). Por fim, também se verificou que a 
guarda alternada é um paralelo entre a guarda unilateral e a compartilhada, porém o seu 
formato nem sempre é o ideal para a criança, pois impede o menor de manter uma 
rotina, e de construir uma referência de lar.  
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Palavra-chave: Racionalização. Ministério Público. Direito de Família. 

O presente artigo tem o objetivo de identificar as atribuições do Ministério Público 
segundo a Constituição Federal, analisar de forma geral o novo CPC, visando observar a 
racionalização da intervenção do Ministério Público, e analisar a posição adotada pelo 
Ministério Público nas causas de direito de família, bem como suas causas e 
consequências. No primeiro capítulo, descreveu-se sobre a importância do Ministério 
Público no regime democrático de direito e na defesa dos interesses sociais mais 
relevantes, as garantias de seus membros e da instituição previstas na Constituição, a 
autonomia política, a sua independência funcional e suas respectivas funções 
institucionais. Posteriormente, abordou-se que o Ministério Público, como fiscal da 
ordem jurídica terá vista após as partes e será intimado em todos os atos do processo, 
respeitando-se os prazos elencados no novo CPC para os atos processuais. Discutiu-se 
também a obrigação de manutenção de cadastro nos sistemas de processo em autos 
eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações e efeitos pela não 
intimação do Ministério Público para acompanhamento do processo. Por fim discorreu-
se sobre as responsabilidades do Ministério Público enquanto guardião dos princípios 
constitucionais do direito das famílias e na qualidade de defensor dos interesses das 
crianças e adolescentes, bem como sobre sua forma de trabalho como fiscal da lei. O 
presente trabalho se justifica pela importância do Ministério Público nas causas de 
direito de família com envolvimento de incapazes. Conclui-se, que a partir da 
Constituição Federal de 1988 a instituição do Ministério Público passou a exercer papel 
nacionalmente, pois ao mesmo tempo em que representa os interesses difusos e 
coletivos, age como defensor da criança e do adolescente, defensor dos idosos e de todos 
os interesses públicos e sociais. O art. 178 do CPC identifica estes valores, ressaltando o 
dever do Ministério Público em agir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses 
previstas em lei e na Constituição e suas formas de atuação para defesa desses 
interesses. 
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O presente artigo tem o objetivo de analisar a relação entre o ativismo judicial e a 
efetivação dos direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal Brasileira de 
1988, bem como enaltecer uma das principais funções do Poder Judiciário, ou seja, a 
resolução de conflitos por intermédio dos juízes. Primeiro, descreveu-se sobre a 
amplitude dos direitos fundamentais inerentes aos indivíduos de acordo com a doutrina e 
os princípios basilares para a existência dos mesmos, isto é, o Estado de Direito e a 
Dignidade da Pessoa Humana também presentes no texto constitucional. 
Posteriormente, discutiu-se a efetividade e a proteção dos direitos fundamentais de 
acordo a Constituição em vigor, visto que eles são indispensáveis para a construção de 
uma sociedade verdadeiramente democrática. Por fim, discorreu-se sobre o ativismo 
judicial, uma questão muito debatida atualmente, e sua contribuição para a preservação e 
concretização dos direitos fundamentais. Atentou-se também para uma breve análise do 
fenômeno de judicialização, fato que decorre da vontade do constituinte e não do Poder 
Judiciário como ocorre no ativismo judicial. Dessa forma, ambos não devem ser 
confundidos, apesar de apresentarem conceitos parecidos. O presente trabalho se 
justifica em razão da grande importância dos conhecimentos acerca de direitos 
peculiares ao ser humano descritos na Constituição Federal e a função do Judiciário em 
garanti-los por meio de suas ações. Segundo Miarelli e Lima (2012, p.16), no momento 
em que lei se mostrar insuficiente em face de determinadas situações um intérprete deve 
atuar para a solução do conflito, sempre assegurando os direitos de cada um e 
positivando o valor normativo constitucional. Concluindo que é imprescindível o pleno 
exercício do Poder Judiciário no âmbito de sua função jurisdicional e na concretização 
dos direitos fundamentais do indivíduo juntamente com a priorização da legitimação do 
fenômeno conhecido como ativismo judicial. 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar a competência para a liberação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, causa mortis. Existe, primeiramente, a distinção entre o Direito do Trabalho 
e o Direito de Sucessões. Tem-se o Direito do Trabalho como um ramo da ciência do Direito que tem 
por objetivo as normas, instituições e princípios, e as relações entre empregado e empregador. Já o 
Direito das Sucessões é o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de 
alguém, depois de sua morte, aos herdeiros necessários ou por meio de testamento. No conceito de 
FGTS entende-se como um depósito bancário destinado ao trabalhador, com a finalidade de formar 
uma poupança para que possa ser levantado nos casos previstos em lei (MARTINS, 2015). Quem tem 
legitimidade para sacar o FGTS e os direitos sucessórios relacionados à reclamação trabalhista são os 
dependentes habilitados perante a Previdência Social, e à sua falta, aos sucessores previstos na lei 
civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento (Art. 1º da Lei 
6.858/80). A leitura do dispositivo anteriormente citado menciona que a única condição para que haja 
legitimidade é a habitação junto à Previdência Social. Neste sentido também disciplina o Enunciado nº 
63, aprovado na Primeira Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, realizada em Brasília-
DF, em 23.11.2007. Comungando com os dispositivos acima, a jurisprudência dominante nos tribunais 
brasileiros assim prescreve “Competência da Justiça do Trabalho, Procedimento de Jurisdição 
Voluntária, Liberação do FGTS e Pagamento do Seguro Desemprego”. Assim, compete a Justiça do 
Trabalho em procedimento de jurisdição voluntária, apreciar pedido de expedição de alvará de 
liberação do FGTS e de ordem judicial para pagamento do seguro desemprego, ainda que figurem 
como interessados os dependentes de ex-empregado falecido. O FGTS após o falecimento do 
trabalhador será pago a seus dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, na falta destes
fará jus a este saldo os sucessores com previsão legal na lei civil. É de suma importância ressaltar que 
somente na hipótese de inexistência de dependentes habilitados é que poderão os sucessores, nos 
termos da lei, exercer tal direito, conforme art. 1.790, inciso IV do Código Civil. 
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O presente trabalho busca demonstrar se é possível o testamento de verbas rescisórias. Primeiramente,
basta esclarecer que testamento é uma declaração unilateral, que representa a manifestação de última 
vontade do testador, cujos efeitos serão produzidos após o seu falecimento, através do qual este 
estabelecerá o destino dos bens do seu patrimônio, designará seus herdeiros testamentários e legatários, 
sem necessidade de mencionar aqueles que por previsão da lei já são herdeiros necessários (ascendentes, 
descendentes e cônjuge). Já as verbas rescisórias tratam-se de tudo o que o trabalhador tem a receber no 
momento que se desliga do emprego. São consideradas verbas rescisórias o aviso prévio, saldo de salários, 
13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 (dependendo do período aquisitivo) e 
indenizações previstas na convenção coletiva (multa do FGTS). O Código Civil brasileiro apresenta três 
tipos de testamentos ordinários, sendo o primeiro o testamento público (duas testemunhas), o segundo se 
trata do testamento cerrado (duas testemunhas) e por fim o testamento particular (mínimo de três 
testemunhas). De acordo com a pesquisa não é possível testar verbas rescisórias, tendo em vista que trata 
apenas de uma expectativa de direito, em que o falecido não poderia prever se não iria receber as verbas 
trabalhistas em vida. E como o testamento possui formalidades, não seria possível enquadrar este tipo de 
legado, e pra este caso não foram encontrados julgados ou jurisprudências nesse sentido. Contudo, a 
pesquisa foi fundamentada de acordo com a sucessão especial do Alvará Judicial, que possui regras 
próprias, as quais de acordo com a Lei n°6.858/80 e Decreto n° 85845/81, a sucessão de pequenos valores 
monetários dispensa inventário, independe de recolhimento tributário. Aplica-se a resíduos pecuniários de 
FGTS, PIS/PASEP, saldos de salários, rescisão trabalhista, depósitos bancários e restituição de imposto de 
renda, tem total inferior a 500 OTNs (Obrigação do Tesouro Nacional).    
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DIREITOS FUNDAMENTAIS PROCESSUAIS: A promoção da justiça e da 
imparcialidade judicial 

 
RESUMO 
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CARVALHO1, Luana Kaioque Pereira.
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OLIVEIRA2, Marcus Vinicius Berno Nunes de.

 
Palavra-chave: Princípios. Processo. Imparcialidade. Justiça. 

O presente trabalho tem o objetivo de verificar a aplicabilidade dos direitos 
fundamentais processuais ao caso concreto como forma de se buscar a imparcialidade e 
a promoção de justiça. Primeiro, descreveu-se a função jurisdicional do Estado como 
sendo a atribuição que lhe é dada para solucionar os conflitos de interesses em que há 
uma pretensão resistida. Posteriormente, discutiu-se sobre a diferença entre os termos 
“processo” e “procedimento”, considerando que o processo não se exterioriza de uma 
única forma, os procedimentos são compreendidos neste aspecto como o instrumento 
utilizado para operar a jurisdição no processo judicial, e a natureza do conflito de 
interesses é determinante para definir a existência de um ou outro procedimento durante 
o processo. Por fim, discorreu-se sobre a aplicação dos princípios fundamentais do 
processo no caso concreto, que são preceitos garantidos constitucionalmente e servem 
como norteadores da atividade jurisdicional. Os princípios fundamentais do processo são 
normas de caráter geral que visam instruir sobre a aplicação do direito material, trazendo 
concepções importantes sobre o modo como deve ser efetivado o direito das partes de 
um processo judicial. Dentre estes princípios, destaca-se o Devido Processo Legal, que 
visa garantir às partes um processo justo. O presente trabalho se justifica pela 
importância dos direitos fundamentais no âmbito jurídico, e pela busca da efetiva 
aplicação destes durante o processo. Sobretudo, é importante frisar a imparcialidade do 
Poder Judiciário é uma garantia para as partes que a solução da lide estará conforme o 
direito e representará uma decisão justa para o caso (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 2004). Concluindo que a existência dos direitos fundamentais promove 
a imparcialidade e a justiça na atuação do Poder Judiciário, pois a vida em sociedade 
obrigatoriamente necessita que o Estado regule as relações através de normas de conduta 
impostas a todos indistintamente para que haja a paz social. E ao criar a norma para 
solucionar o caso concreto o Estado-Juiz deve estar conforme o direito material e de 
acordo com os direitos fundamentais que regem o processo, de modo que seja garantida 
a efetividade da justiça e a aplicabilidade dos princípios norteadores consagrados na 
Carta Magna. 
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ARBITRAGEM: Eficácia dos Meios Alternativos de Solução de Conflitos 
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Palavra-chave: Soluções de Conflitos. Arbitragem. Poder Judiciário. 
 
O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre as resoluções das lides através dos meios 
alternativos de solução de conflitos. Como meios alternativos com maior celeridade e menos 
custos para solucionar esses conflitos encontram-se várias maneiras, tais como a renúncia, 
reconhecimento do pedido, transação e arbitragem. Neste trabalho foi discorrido sobre a 
arbitragem. A arbitragem não é válida para tratar sobre qualquer tipo de lide, mas sim, 
utilizada somente no caso em que direitos patrimoniais foram lesionados ou comprometidos. 
Em relação aos direitos patrimoniais, encontra-se um vasto campo onde eles estão inseridos, 
como no direito comercial e nas relações contratuais. Nesses, muitas vezes, a arbitragem já é 
inserida como uma das cláusulas do contrato a fim de evitar alguns futuros transtornos gerados 
pela demora de um processo judicial e pelo desgaste na relação com os parceiros comerciais. 
A arbitragem então foi normatizada através da Lei 9.307/96, que traz todas as observações e 
regras a serem respeitadas. O artigo tratou sobre a possibilidade de questionamento da decisão 
de uma sentença arbitral junto ao Poder Judiciário, por uma das partes diante da sua 
insatisfação. Pode-se perceber que a eficácia da arbitragem é resguardada através da Lei 
9.307/96 a fim de garantir segurança no mundo jurídico e real, esse meio alternativo de 
solução de conflitos é um aliado importante do Poder Judiciário, pois desafoga os conflitos 
que podem ser resolvidos por esse meio, deixando a seu cargo somente aqueles indispensáveis 
a sua jurisdição. Na conclusão desse trabalho, deixou-se claro que em relação à sentença 
arbitral não cabe recurso quanto à decisão, ou seja, ela não pode ser apreciada pelo Poder 
Judiciário, pois goza de autonomia. Quando a sentença é proferida e não passível de recurso, 
ela se dá em trânsito em julgado, porque o árbitro com competência para decidir atribuída por 
lei e pelas partes que o escolheram, impõe sua decisão a elas tornando obrigatório o 
cumprimento da decisão, pois decide o conflito de forma definitiva cumprindo assim, o 
objetivo da arbitragem. 
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PODER JUDICIÁRIO: Controle externo e ativismo judicial 
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Palavra-chave: Poder Judiciário. Controle externo. Ativismo judicial. 

O presente trabalho tem por objetivo compreender a função do Poder Judiciário para o 
ordenamento jurídico, discutir a maneira pela qual tem sido problematizado o termo 
"ativismo judicial" e analisar como ocorre a fiscalização sobre os atos e atividades nos 
tribunais. Primeiro, descreveu-se como o controle externo pode fiscalizar as ações de 
gestão governamental, trazendo mais garantias de uma sociedade mais digna e justa. O 
controle externo é uma fiscalização exercida sobre diversos órgãos, departamentos e 
entre outros. Essa fiscalização pode ser financeira, orçamentária, contábil e patrimonial 
de acordo com o artigo 70 da Constituição Federal de 1988.  Posteriormente discutiu-se 
como o termo ativismo judicial é visto na nossa sociedade atual no que se trata da 
proteção dos direitos fundamentais A ideia de ativismo judicial envolve os direitos 
fundamentais constitucionalmente garantidos, onde se observa que esses direitos 
assegurados como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
nem sempre são garantidos. Essa violação parte do Poder Público que não vem 
cumprindo seu papel, trazendo consequências graves, dificultando diretamente a vida 
dos cidadãos. O presente trabalho se justifica pela necessidade de refletimos a forma que 
o Poder Judiciário utiliza sua autonomia para aplicar as leis e como ocorre a fiscalização 
do Poder Judiciário de acordo com a Constituição Federal de 1988. Essa fiscalização que 
o controle externo exerce contribui de forma significativa garantindo os direitos 
fundamentais de uma sociedade, fazendo com que os gastos públicos sejam controlados 
e fiscalizados, para que não haja desperdício ou desvio das verbas públicas, além de 
outras formas de corrupção que possa ser efetuada por membros do Judiciário e por sua 
vez contribuir para o fortalecimento de uma sociedade mais digna e justa com todos os 
cidadãos. Segundo Meira Zauli (2011) o Poder Judiciário, quando intervém para 
assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da 
Constituição, tem a função de zelar pelo cumprimento da Constituição vigente. Dessa 
forma podemos concluir que o presente trabalho retratou sobre a importância do Poder 
Judiciário para que a realização da ordem jurídica seja eficaz na aplicabilidade das leis,
na defesa da Constituição garantindo os direitos fundamentais dos cidadãos. 
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DESIGUALDADE SEXUAL: Um olhar sobre o princípio da isonomia de gêneros 
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Palavra-chave: Desigualdade sexual. Contexto Histórico. Princípio da isonomia. 

O presente artigo tem o objetivo de investigar o contexto histórico e suas origens, 
compreender o cenário atual brasileiro, bem como, a desigualdade existente entre os 
gêneros e, por fim, refletir as consequências geradas e os possíveis meios de buscar 
solucionar esse problema. Primeiro, descreveu-se as modificações ocorridas no contexto 
histórico social, em relação a busca pela igualdade de gênero. A figura feminina que era 
vista de forma submissa e frágil em relação a figura masculina, sendo esta, destinada aos 
afazeres do lar, não exercendo assim, o direito de cidadania. Por muitas décadas 
permaneceu-se esse cenário, porém, com o início da Revolução Industrial, as mulheres 
começaram a exercer dupla jornada de trabalho, contudo, ainda de forma inferior. A 
desigualdade entre os sexos era sentida não apenas no mercado de trabalho, mas 
também existia a constante busca pela liberdade e igualdade no meio político, na 
participação dos meios privados e públicos dentro da sociedade.  Posteriormente, discutiu-
se a situação do cenário atual brasileiro, no qual, é notável as modificações ocorridas, 
como por exemplo, a conquista da participação no eleitoral, não somente a conquista do 
direito ao voto, mas também as cotas nos comitês eleitorais destinadas à participação 
feminina, o direito a educação adequada e as oportunidades de trabalho, sendo que, 
atualmente, a mulher ocupa cargos de extrema importância e autoridade. O presente 
trabalho se justifica, portanto, pela busca constante dos direitos igualitários existente ainda 
nos dias de hoje, em uma sociedade que se diz, democrática de direito. Para (ALVES; 
CORRÊA, 2009) além dos ganhos inequívocos no que se refere aos chamados direitos 
fundamentais – dignidade, liberdade, privacidade e igualdade de tratamento perante a lei –
, a Constituição brasileira de 1988 não inclui uma cláusula de direito à vida desde 
concepção, definiu a saúde como direito fundamental e contém uma definição sobre 
planejamento familiar como direito e responsabilidade do Estado. Concluindo que, desta 
forma, não há no que se falar, portanto em desigualdade de gênero, visto que, a própria lei 
maior, a Carta Magna, faz referência a tal. Todos são iguais perante a lei, gozando dos 
mesmos direitos e deveres, podendo ser considerado crime, qualquer ação alheia 
contraria a lei. Uma visão inteligente da sociedade diante de tais avanços é uma 
alternativa para solucionar problemas que ainda persistem. Entender que, desempenhar 
um trabalho em conjunto, traz inúmeros benefício que no trabalho individual não teria tal 
resultados. Desta forma, estaríamos caminhando para um estado brasileiro democrático 
de garantias e direitos. 
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Palavra-chave: Aborto, crime, direitos, vida. 

O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise, em linhas gerais, a respeito do aborto. Entende-se 
como vida humana todo um emaranhado de elementos físicos, psíquicos, espirituais, éticos e morais e é a 
soma desses elementos que consegue denominar “ser humano” aquele que é fonte indubitável de todos os 
bens juridicamente tutelados e dos direitos. A Constituição Federal Brasileira de 1988 declara que o 
direito a vida é inviolável. Na verdade, todos os direitos são invioláveis, entretanto a CF fez importante 
menção quanto à inviolabilidade desse direito por se tratar de direito fundamental. Aborto é a interrupção 
da gravidez com a consequente morte do feto. Pode ser natural, acidental, ou por ação humana (culposa ou 
dolosa). Por ação humana, também conhecido como aborto provocado é oriundo de conduta humana com 
o objetivo de finalizar a gestação, interrompendo o desenvolvimento e nascimento do individuo em 
formação, essa ação pode ser configurada como dolosa ou não. O Código Penal brasileiro considera o 
aborto como crime e tem como finalidade proteger a vida humana intra-uterina, uma vez que a vida extra. 
O tratamento jurídico relativo ao aborto é polêmico em todo o mundo, desperta posicionamentos mais 
intensos e até passionais, onde estão em campos distintos os defensores do direito à escolha da mulher e os 
que ratificam o direito à vida do nascituro. É admissível que existam discussões sobre essa temática, 
inclusive com o chamamento de todos os segmentos organizados da sociedade, com o objetivo de uma 
possível alteração dos códigos. Entretanto, o que não se pode admitir é a instigação por razões 
“humanitárias” e “filosóficas” de desrespeito à lei e apologia a pregação à desobediência civil. É 
necessário compreender que o direito inalienável de existir e de viver é indiscutível, assim como o direito 
de alguém dispor incondicionalmente da vida alheia. Conclui- se que o aborto é um ato criminoso como 
previsto no Código Penal Brasileiro, em alguns casos admite-se o aborto de forma legalizada, quando a 
gravidez decorrer de estupro ou mesmo quando a gestante corre risco de vida. 
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Palavras-chave: Mito. Razão. Nascimento. Filosofia. 
 O presente trabalho tem o objetivo de informar o nascimento da Filosofia que 
surge quando as explicações míticas passam a ser questionadas por aqueles 
que seriam conhecidos como os primeiro filósofos, pelos pré-socráticos, 
preocupados em buscar a arché, o princípio fundamental das coisas.Podemos 
analisar de tal forma que Filosofia surge para substituir o modelo mitológico-
cosmogônico, pelo cosmológico-racional. Não quer dizer que o processo 
anterior seja irracional, mas apenas se constitui como uma lógica imanente, no 
sentido de se atrelar ao psicológico ou a conteúdos que deem forma aos 
argumentos, enquanto que a Filosofia, ao se fazer e se constituir, vai propor o 
modelo inverso, qual seja, em que a forma lógica constitui melhor os conteúdos 
do pensamento, ascendendo ao verdadeiro conhecimento.Primeiro, descreveu-
se falar no primeiro capitulo sobre as civilizações gregas como todos sabem 
que os gregos foram os primeiros filósofos da humanidade. Eles criaram todos 
os seus mitos, seus deuses, e suas lendas. Formaram as principais 
características do modo de vida que adotaram. Posteriormente, discutiu-se 
falar sobre pensamento mítico que entre os povos primitivos, o mito é uma 
forma de se fixar no mundo, ou seja, de encontrar seu lugar entre os demais 
seres da natureza. É um modo inocente, imaginativo, anterior a todo 
pensamento e não-critico de demonstrar algumas verdades que não só 
explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a concepção cultural, 
contudo dão, do mesmo modo, as formas das ações humanas. Desta forma, 
este trabalho se justifica devidoa necessidade de convencer todos os 
indivíduos a assumir uma atitude filosófica e se coloque a pensar e refletir 
sobre tudo o que norteia a sua existência, não apenas tendo em vista formular 
respostas ou explicações, mas pelo próprio prazer de indagar-se.Gramsci 
(1986) compreende que o pensar é próprio do homem como tal, já que não se 
pode pensar na existência de um homem que não seja também filósofo, que 
não pense. 
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O presente artigo tem o objetivo verificar como se realiza a prática de 
letramento em programas sociais para jovens. Descrever-se-á sobre o direito à 
educação que integra-se ao conjunto chamado de direitos sociais. Não existe 
nenhum país que não garanta nos seus textos legais o acesso dos cidadãos à 
educação básica, com esse direito o indivíduo terá a oportunidade de 
crescimento e obter conhecimento. Posteriormente, serão discutidas as 
práticas de letramento, são episódios que se constitui pelas práticas sociais, o 
indivíduo precisa se tornar letrado, isso o ajudará agir socialmente. Os 
indivíduos podem ou não se sentir inclusos nas práticas de letramento, isso vai 
depender de suas experiências anteriores, pois os modos de ler e escrever 
varia em cada instituição. O presente trabalho se justifica pelo fato de que o
direito humano à educação faz enorme sentido na medida em que ele coloca o 
homem na caminhada visando o ideal de realização humana, o que nem 
sempre acontece na sociedade contemporânea, estratificada socialmente, 
muitas são as pessoas que se encontram excluídas desse ideal de realização 
humana. Entre esses excluídos estão os jovens infratores que podem ter a 
dignidade humana resgata por meio de programas sociais, sendo o processo 
de letramento um grande aliado a esse resgate. As práticas de letramento 
representam uma peça fundamental para solucionar os problemas que os 
jovens infratores sofreram, já que estas estabelecem uma nova perspectiva 
social na vida desses jovens, como a construção do saber, a conclusão da 
educação básica, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. É 
importante deixar claro que letramento não é alfabetização, mas se acrescenta
(KLEIMAN, 2005).  O sujeito que é alfabetizado tem mais facilidade em realizar 
as práticas de letramento, tendo o reconhecimento de textos e o entendimento 
de informações descritas.  
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O presente artigo tem o objetivo verificar como se realiza a prática de 
letramento em programas sociais para jovens. Descrever-se-á sobre o direito à 
educação que integra-se ao conjunto chamado de direitos sociais. Não existe 
nenhum país que não garanta nos seus textos legais o acesso dos cidadãos à 
educação básica, com esse direito o indivíduo terá a oportunidade de 
crescimento e obter conhecimento. Posteriormente, serão discutidas as 
práticas de letramento, são episódios que se constitui pelas práticas sociais, o 
indivíduo precisa se tornar letrado, isso o ajudará agir socialmente. Os 
indivíduos podem ou não se sentir inclusos nas práticas de letramento, isso vai 
depender de suas experiências anteriores, pois os modos de ler e escrever 
varia em cada instituição. O presente trabalho se justifica pelo fato de que o
direito humano à educação faz enorme sentido na medida em que ele coloca o 
homem na caminhada visando o ideal de realização humana, o que nem 
sempre acontece na sociedade contemporânea, estratificada socialmente, 
muitas são as pessoas que se encontram excluídas desse ideal de realização 
humana. Entre esses excluídos estão os jovens infratores que podem ter a 
dignidade humana resgata por meio de programas sociais, sendo o processo 
de letramento um grande aliado a esse resgate. As práticas de letramento 
representam uma peça fundamental para solucionar os problemas que os 
jovens infratores sofreram, já que estas estabelecem uma nova perspectiva 
social na vida desses jovens, como a construção do saber, a conclusão da 
educação básica, a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. É 
importante deixar claro que letramento não é alfabetização, mas se acrescenta
(KLEIMAN, 2005).  O sujeito que é alfabetizado tem mais facilidade em realizar 
as práticas de letramento, tendo o reconhecimento de textos e o entendimento 
de informações descritas.  
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O PODER DE INVESTIGAÇÃO PARALELO AO PODER INVESTIGATÓRIO DA 
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Palavra-chave: Poder investigatório. Constitucionalidade.  
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar se o poder de investigação do Ministério 
Público equipara-se como o da polícia judiciária. Entende-se assim, que o Ministério Público 
tem por si os limites constitucionalmente impostos para o desempenho dessa atividade. 
Contudo o problema que se discute muito atualmente também é a limitação do poder de 
investigação do Ministério Público quanto ao nível da investigação da polícia judiciária. Na 
Constituição Federal de 1988, confere-se ao Ministério Público promover ação penal 
pública. Contudo já que somente o Ministério Público pode promover a ação penal pública, 
desta forma, não se vê o problema de investigar, pois os inquéritos policiais findos são 
entregues ao Ministério Público para que o mesmo possa analisar se é o caso de oferecer a 
denúncia ou não. Portanto, o inquérito policial serve somente como produção de provas do 
fato ilícito a ser apurado. Pois bem, onde se encontra a controvérsia é ai. Pois, se cabe 
somente ao Ministério Público mover ação pública, sendo que o mesmo é o titular da ação 
penal e tendo como base que o inquérito policial serve como produção de provas para a 
propositura da ação penal, então não há nenhum problema quanto ao Ministério Público 
investigar os crimes, da mesma forma que a polícia judiciária. Conclui-se que o poder
investigatório atribuído ao MP é plenamente constitucional, o que já foi declarado pela 
Suprema Corte, não havendo nenhum impedimento a esse poder investigatório para
quaisquer crimes, principalmente se o fato criminoso não for devidamente apurado pela 
polícia judiciária. 
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A Declaração Universal dos Direito Humanos de 10 de Dezembro de 1948 dotou 
todos os homens de um status de igualdade “Membros da família humana”, e, por 
conseguinte, de direitos e deveres na manutenção deste. Na qual o Estado tem o 
dever de agir (direitos positivos), para promover a justiça social e a igualdade entre 
as pessoas. A promoção da igualdade e liberdade é capaz de levar o equilíbrio e a 
justiça social as parcelas desprivilegiadas da população. O conceito de justiça sofreu 
diversas mutações ao longo de sua “evolução” e esta intimamente ligada à vida em 
sociedade. Modernamente, não basta como definição de justiça, somente a 
felicidade (Platão), a verdade (Aristóteles), a razão divina (Tomaz de Aquino) ou a 
autonomia da vontade (Kant). “É preciso mais para prover nossa sociedade do 
verdadeiro espírito da justiça, a liberdade é algo mais complexo e dinâmico do o que 
o “simples” ir e vir, para John Rawls” o fato de alguns terem menos para que os 
outros prosperem pode ser útil, más não é justo. Nossa Carta Magna erigiu a 
dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil 
(art. 1º, inciso lll CRFB/1988). O conceito de justiça mais eficaz na maximização das 
liberdades das pessoas é encontrado em John Rawls, a justiça é a virtude primeira 
de todas as instituições sociais, assim prover os hipossuficientes dos meios 
necessários a uma vida digna é dever do Estado. Promover os princípios da 
igualdade e da diferença, princípios estes que são capazes de impulsionar os 
ajustes necessários as transformações da sociedade na busca da promoção social, 
econômica, política e cultural. Para Rawls a justiça social ou justiça nas instituições 
deve ser desenvolvida no intuito de prover tratamento igualitário a todas as pessoas, 
onde a sociedade deverá dar melhor atenção aos que nasceram em posições 
sociais menos favorecidas. A Carta Cidadã Brasileira, em sintonia com a evolução 
dos direitos humanos, reza que a ordem econômica tem como finalidade assegurar 
a todos uma existência digna e em observância aos ditames da justiça social Rawls 
acredita que a justiça define-se em virtude de sua realização pelas instituições, e 
que esta se encontra em movimento, buscando prover os cidadãos dos meios 
necessários à sua realização. O grande desafio de nossos governantes é a 
promoção social, política, econômica e cultural em sua plenitude. É impossível haver 
justiça sem que haja igualdade de oportunidade e liberdade para que as pessoas 
optem por um ou outro modo de vida.  
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O presente artigo tem como finalidade investigar qual expectativa dos alunos do ensino 
superior de direito em relação, a formação e carreira, também as dificuldades e do egresso 
ao decorrer do curso, e após a formação como ingressar no mercado de trabalho. Tendo 
em vista de que o mercado é bastante seletivo e exigente, pelo fato de se ter uma grande 
quantidade profissionais inseridos e muitos outros em plena formação, verifica-se vários 
obstáculos para conseguirem formar-se e especializar-se, já que não pode simplesmente 
terminar a parte acadêmica e se acomodar, pois o mercado é extremamente dinâmico e 
exige profissionais bem qualificados, (FERRAZ JR, 1980). Vale ressaltar que o curso de 
Direito é apenas um passo para se chegar ao mercado de trabalho, pois o processo de 
aprendizagem deve ser contínuo e progressivo. O bacharel tem um leque muito vasto de 
opções no mercado, são muitas oportunidades de trabalho, desde ser um profissional 
autônomo, ou se dedicar à carreira jurídica pública. O mercado tem deficiência de juízes 
promotores, advogados para os novos ramos do Direito, o que as grandes corporações 
buscam e tem dificuldade para encontrar (OGUSOKO, 2011). Grande parte dos alunos 
procuram as faculdades de direito como forma de ingressar na elite nacional, pelo status 
financeiro ou posição social. Outros já visam concursos públicos, para também seguir uma 
carreira jurídica. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como método o estudo de caso, 
com os alunos do 1º e 9º períodos do curso de Direito, do primeiro semestre de 2016, de 
uma instituição de ensino superior privada, na cidade de Unaí-MG. Trata-se de uma 
abordagem qualitativa, em que foi aplicado um questionário com questões de múltipla 
escolha, para conhecer as expectativas destes alunos, com relação à profissão escolhida. 
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O presente artigo tem o objetivo de identificar segundo a literatura, o estado da 
discussão atual sobre o que é arte, enquanto critério de identificação de obras de arte e 
sobre sua função metafísica e dividiremos a arte conforme necessário e possível, fazendo 
uma retrospectiva evolutiva e segregada na tentativa de atingir de maneira precisa, 
verdadeira e aproximada da definição do que significa a arte, delimitando tipos e 
funções da mesma. A arte é objetivada por diversos autores em diferentes obras ao longo 
do tempo, tem como característica principal a grande dificuldade em ser definida, 
precisamente. Primeiro, descreveu-se as concepções de arte desde o seu surgimento, 
mostrando sua modificação, o seu papel fundamental, a parceria entre arte e filosofia, e a 
relação entre artista e arte. Para Aranha (1993) o artista ele exprime em sua obra a sua 
visão sensível do mundo, e sua experiência vivida, então dizemos que a obra ela é 
transformada em símbolo de valores de um determinado tempo, e podemos perceber a 
intuição da vivência do artista naquela obra. Posteriormente discutiram-se os tipos de 
definições da arte, enfatizando a questão da metafísica na arte e a teoria de alguns 
artistas. Depois, falou-se da estética da arte e suas modificações desde a modernidade até 
hoje a relacionando com aspectos psicológicos. E por fim ressaltaram-se quais as suas 
principais funções e como a arte passou a ser reconhecida e valorizada. Para Aranha
(1993) a imaginação manifesta através do conhecimento entre natureza e sujeito, ambos 
numa espécie de comunhão quem vem através do sentimento, e se transforma acolhendo 
a capacidade do eu numa imagem única. O sentimento despertado de uma obra ele é 
singular e vem a ser a inspiração  de um mundo revelado em toda sua profundidade, o 
artista extrai o mais profundo e natural que nos liga a um horizonte interior.  
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O presente artigo tem por finalidade coligar o posicionamento doutrinário e jurisprudencial 
sobre a aplicabilidade do devido processo legal nas relações privadas. Para alcançar este 
desiderato, proceder-se-á uma definição do conteúdo normativo acerca do devido processo 
legal, fazendo uma pequena introdução histórica e suas dimensões normativas ao tema 
inerente. Ao longo dos séculos as legislações já buscavam prever um processo legal para 
os julgamentos dos crimes existentes da época, mas somente na Magna Carta de 1215 na 
Inglaterra em seu capítulo 39 que o Rei João Sem-Terra instituiu a necessidade expressa e 
instransponível de submissão à lei da terra para julgamento, ou seja, a origem do devido 
processo legal está ligada ao seio do liberalismo (LIMA, 1999). Para se entender quanto à 
aplicabilidade ou não do Devido Processo Legal na esfera particular, far-se-á necessário 
abranger abordagens frente às teorias que cuidam do estudo da eficácia horizontal dos 
direitos fundamentais. Sendo assim, basicamente são três teorias, a teoria do state action; a 
teoria da eficácia indireta e mediata dos direitos fundamentais; e a teoria da eficácia direta 
e imediata dos direitos fundamentais na esfera privada. A teoria “state action”, nega a 
eventual eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, por difundir que o único 
sujeito passivo daqueles direitos seria o Estado. A teoria da eficácia indireta e mediata 
afirma que não há aplicação direta dos direitos fundamentais nas relações particulares, 
constituindo que essas garantias iriam servir apenas como referência para o legislador. A 
teoria da eficácia direta e imediata como o próprio nome diz são alguns direitos 
fundamentais que podem ser aplicados diretamente às relações privadas, ou seja, sem a 
necessidade da intervenção legislativa. A contenda passou então para se obter qual teoria 
deveria ser aplicada, sendo que consistiu acolhimento de maneira imediata ou direta. O
Supremo Tribunal Federal colaciona no ensejo de acórdãos a aplicabilidade imediata dos 
direitos fundamentais nas relações privadas. Por fim, ponderando o que foi taxado 
anteriormente, acredita-se que a contenda está amadurecida o suficiente para consolidar-se 
em uma posição única e pacífica nos anais jurídicos do país, lembrando que cada caso é 
um caso, onde deverão ser observadas as particularidades de cada ação. 
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O presente trabalho tem como objetivo verificar quem são os sucessores legítimos para ingressar com a 
ação de alvará judicial para liberação do FGTS. Conferem ainda, três objetivos  específicos: entender quem 
são os sucessores que podem requerer a liberação do FGTS, conforme a lei 6.858/80; observar o 
entendimento jurisprudencial quanto à liberação do FGTS aos sucessores e, por fim, analisar como se dá a 
sucessão em relação à liberação do FGTS quando o falecido possui filhos menores de 18 anos. Atendo-se 
aos direitos sucessórios, relativos à questão trabalhista, os legitimados para o recebimento da pensão, bem 
como das verbas salariais e rescisórias, também o saque do FGTS e PIS estão elencados no artigo 1º da lei 
6.858/80, que assim dispõe: “Art. 1. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 
montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço e do Fundo de Participação 
PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em cotas iguais, aos 
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação especifica dos Servidores 
Civis e Militares e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 
independentemente de inventário e arrolamento”. Neste sentido, há também o entendimento dos tribunais 
como dispõe a seguinte jurisprudência pátria: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Levantamento do 
depósito, mediante alvará judicial, pelo herdeiro necessário. Incompetência da justiça do trabalho. 
Aplicação do art-1 da lei n-6858, de 24-11-80, e do art-5 do decreto n-85845, de 26-03-81. (RIO GRANDE 
DO SUL, 2013). Segundo Santos (2014), há uma grande discussão na questão do depósito do FGTS 
quando o falecido possui filhos menores, declarados na certidão de óbito, porém, não habilitados perante o
INSS. Muitas vezes sindicatos e bancos negam-se a proceder à homologação e a libração dos valores do 
FGTS/PIS. No entanto, dispõe o art. 1º, § 1º da lei 6.858/80 que tais quotas ficarão depositadas em 
poupança até o menor completar 18 anos, salvo autorização do juiz para compra de imóvel para residência 
do menor. Neste contexto, dispõe o art. 1º, § 1º da lei 6.858/80: § 1º. “As quotas atribuídas a menores 
ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis 
após o menor completar 18 anos, salvo autorização do juiz para aquisição do imóvel destinado à residência 
do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor”. 
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E X P A N S Ã O D A E D U C A Ç Ã O S U P E R I O R N O B R A S I L : U M A A V A L I A Ç Ã O D O   
G O V E R N O L U I Z I N Á C I O L U L A D A S I L V A

R E S U M O
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P a l a v r a s - C h a v e : E x p a n s ã o d a E d u c a ç ã o S u p e r i o r . G o v e r n o L u l a . E d u c a ç ã o P ú b l i c a e   
P r i v a d a .

O a rt i g o a p r e s e n t a a l g u m a s c o n s id e r a ç õ e s a c e r c a d a e x p a n s ã o d a e d u c a ç ã o s u p e r i o r n o   
g o v e r n o L u l a d u r a n t e o p e r í o d o  d e  2 0 0 3 a  2 0 1 0 , s e n d o  d e s c r i t a s  e  e x p l i c a d a s  a  p a r t i r d e

i n t u i to d e c o m p r e e n d e r d e q u e f o r m a e s s a e x p a n s ã o a c o n t e c e u , e c o m o b e n e f i c i o u
u m a r e v i s ã o b i b l i o g r á f i c a e a n á l i s e d e d o c u m e n t o e m d i v e r s a s f o n t e s d a á r e a , c o m o

a   
ep o p u l a ç ã o b r a s i le i r a . N o t a - s e q u e o g o v e r n o   

i m p l e m e n t a ç ã o d e p r o g r a m a s e s t u d a n t i s e n t r e
L u l a f o i m a r c a d o p e l a c r i a ç ã o   

e l e s o F u n d o d e F i n a n c i a m e n t o a o
E s t u d a n t e d o E n s i n o S u p e r i o r ( F I E S ) , c r i a d o e m 1 3 d e j a n e i r o d e 2 0 0 5 , d e s t i n a d o a
f i n a n c i a r a g r a d u a ç ã o n a e d u c a ç ã o s u p e r i o r d e e s t u d a n t e s m a t r i c u l a d o s e m i n s t i t u i ç õ e s
n ã o g r a t u i t a s e o P r o g r a m a U n i v e r s i d a d e p a r a To d o s ( P r o U n i ) , c r i a d o e m 2 0 0 5 , c o m o
o b j e t i v o c o n c e d e r b o l s a s d e e s t u d o i n t e g r a i s e p a r c i a i s e m c u r s o s , e s p e c i a l m e n t e p a r a a
á r e a d e e n s i n o p r i v a d o . N a r e d e p ú b l i c a , a p r i n c i p a l e s t r a t é g i a f o i o P r o g r a m a d e A p o i o a
P l a n o s d e R e e s t r u t u r a ç ã o e E x p a n s ã o d a s U n i v e r s i d a d e s F e d e r a i s ( R e u n i ) , l a n ç a d o e m
2 0 0 7 , e s s e p l a n o v i s a i n te g r a r t o d a s a s u n i v e r s i d a d e s f e d e r a i s , a l é m d a a m p l i a ç ã o d a   

c i rc u l a ç ã o d em o b i l i d a d e e s t u d a n t i l , m e d i a n t e o a p r o v e i t a m e n t o d e c r é d i t o s e a
e s t u d a n te s e n t r e i n s t i tu iç õ e s , c u r s o s e p r o g r a m a s d e e d u c a ç ã o s u p e r i o r . E n t r e t a n t o , a
r e f o r m a “ m a i s p r o f u n d a ” d e v e r i a p a s s a r p e l a r e p o s i ç ã o d o q u a d r o d o c e n t e , a m p l i a ç ã o d e
v a g a s p a r a e s t u d a n t e s , e d u c a ç ã o a d i s t â n c i a , a u t o n o m i a u n i v e r s i t á r i a e f i n a n c i a m e n t o s , o
q u e r e s o l v e r i a m o p r o b l e m a d a e d u c a ç ã o s u p e r i o r , p r i n c i p a l m e n t e n o q u e s e r e f e r e à s
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Ao longo dos anos evidenciaram-se transformações no transporte escolar, isso nos leva a destacar a 
importância da obrigação do poder público municipal, em cumprir preceitos legais que disciplinam e 
regem a nação. A problemática que norteará o presente trabalho é a seguinte: Como o estado 
contribui para garantir o acesso ao transporte escolar do educando no ambiente escolar?. Percebe-
se que as previsões constitucionais legais, amparam a condução escolar, apesar da maioria dos 
alunos de municípios interioranos da zona rural enfrentarem grandes distâncias, falta de segurança e 
má qualidade das estradas antes de chegar à instituição de ensino.No caso da defesa do direito 
inalienável de todos à educação, observa-se que dentre os grupos de pessoas que têm interesses 
em comum e que estão a merecer proteção especial do Poder Público, figuram as pessoas que 
necessitam utilizar o transporte escolar tendo em vista a consecução do aludido direito assegurado 
constitucionalmente (ARAÙJO, 2006). A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) dispôs sobre a 
educação elevando-a a categoria de princípio e de pilar para o desenvolvimento da sociedade 
brasileira, indicando, como objetivo precípuo, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Destaca-se, entre os princípios 
apontados para o desenvolvimento do ensino, a promoção de ações que assegurem a igualdade de 
condições para o acesso e a permanência à escola. A Constituição Federal (CF/1988) define o nível 
de ensino em que cada ente da Federação deve atuar prioritariamente, como pode ser observado no 
art. 211 que afirma que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino. Este estudo será realizado com base em uma 
abordagem qualitativa e buscar-se-á compreender a temática através de pesquisa bibliográfica que 
será realizada por meio de consultas feitas a obras, dissertações, teses, artigos e sites.  
 

REFERÊNCIA 
 

BRASIL. SENADO FEDERAL. Constituição da República Federativa do Brasil. Texto 
constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas 
Constitucionais nº 1/92 a 32/2001 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94. Brasília, 
2001. 

FRANCISCO, Macedo Filho Araújo de. Transporte escolar: via legal para uma educação de 
qualidade. Disponível em:< http://www.prce.mpf.mp.br/                                                                   
conteudo /publicacoes/cartilhas/cartilha-transporte-escolar>. Acesso em: 15 abr. 2016. 
 

 
                                                 
1 Estudante curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
2 Estudante curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
3 Professora Ma. do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí.  

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA GESTÃO 
AMBIENTAL: Estudo de caso em uma instituição de Ensino Superior 

 
RESUMO 

 
OLIVEIRA1, Letícia Barros de.

BALBINO2, Michelle Lucas Cardoso
 
Palavra-chave: Educação Ambiental. Sustentabilidade. Gestão ambiental. Legislação 
Pertinente. 
 
O presente artigo tem o objetivo de desenvolver pesquisas com relação a Educação 
Ambiental, estabelecendo meios para que o assunto seja explanado de maneira que 
possamos entender como ter um ambiente saudável através da sustentabilidade e 
organização do meio em que vivemos. Crescer, sem degradar, esse é o foco que será 
trabalhado nesse artigo. Primeiro, descreverá o que será falado no primeiro capítulo 
sobre a educação ambiental e sua legislação pertinente, preparando os indivíduos
para uma cidadania melhor sem causar impactos ambientais buscando a redução das 
desigualdades de sua legislação. Posteriormente, discutirá sobre a contribuição para a 
implantação da gestão ambiental mantendo o equilíbrio entre o meio ambiente e a 
sociedade, estabelecendo práticas e procedimentos em direção ao desenvolvimento 
sustentável, buscando tratamento aos problemas causos no meio natural gerado pelo 
homem. Este artigo tem como justificativa a necessidade de demonstrar que a 
educação ambiental é usada como ferramenta de gestão dos problemas ambientais 
com a possibilidade de participação de grupos sociais na busca para solução destes 
problemas, tais como a poluição do ar que é um problema mundial, a poluição 
causada por veículos automotores, a poluição da água e a poluição dos esgotos entre 
outros que causa danos ao meio ambiente e a natureza, desestimulando a educação 
ambiental. Por isso é necessário compreender a variedade de fatores que podem 
afetar a saúde, o meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida humana. A 
educação ambiental pode ser vista como uma prática sócio-educativa, contínua e 
permanente, com o intuito de informar a importância de conhecer e diminuir os 
problemas ambientais. E é nesse sentido que a gestão ambiental busca um tratamento 
aos problemas causados no meio natural que são gerados pelo homem, minimizando 
os impactos ambientais (SILVA; PESSOA, s.d). Sobretudo, é importante frisar a 
necessidade da sociedade de passar por um processo de mudanças nos padrões de 
comportamento, para que a as pessoas vivam em interação com o meio ambiente sem 
destruí-lo, mais sim, evitando causar danos ao ecossistema visando à reaproximação 
da sociedade com a natureza tornado um planeta saudável para todos (SILVA; 
PESSOA, s.d). 
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Tendo como objetivo desenvolver pesquisas em relação ao acesso ao ensino 
superior durante os governos Fernando Henrique Cardoso (1994 – 2002) até o 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2002 – 2010), o presente artigo estabelece 
meios para que o assunto seja justificado de maneira que possamos entender como 
foi o acesso ao ensino superior  durante os dois governos. Primeiro descreve-se 
sobre o Acesso ao Ensino Superior no Brasil, contando quando e onde surgiram as 
primeiras instituições de ensino superior e falando sobre as instituições publicas e 
privadas. No segundo capitulo descreveu-se sobre o Acesso ao Ensino Superior no 
Governo de Fernando Henrique Cardoso, falando sobre os dois mandatos de FHC 
e quais as melhorias que o ensino superior teve. Posteriormente, descreveu-se no 
terceiro capitulo sobre o acesso ao ensino superior no governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva, falando sobre os projetos de reformas da educação superior no Brasil 
durante seus dois mandatos, e sobre os programas educacionais como o Programa 
Universidades para Todos (PROUNI), e o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Segundo 
Ribeiro (2002) o que se deixou evidente durante o governo de Fernando Henrique 
Cardoso, foi que não se bastava apenas treinar um profissional para utilizar 
simples ferramentas, buscava-se uma maior especialização da sociedade através da 
educação, que é um requisito básico para exercer a plena cidadania, visando-a 
conexão entre desenvolvimento científico e tecnológico no qual a universidade 
teria um papel estratégico para o desenvolvimento econômico do país, mesmo 
sendo a maior parte delas universidade privadas. Posteriormente durante o 
governo de Luís Inácio Lula da Silva elaborou-se um projeto de reforma da 
educação brasileira, visando uma ampliação e democratização do acesso ao ensino 
superior, tendo como referência a expansão da rede federal de universidades e de 
forma indireta aumentando a iniciativa privada por meio do PROUNI. 
(CORBUCCI, 2004).  
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O presente artigo tem o objetivo de definir a relação que existe entre a consciência e a 
liberdade. Primeiro descreverá os conceitos de Liberdade que varia entre os pensamentos de 
cadafilósofo. Posteriormente, discutirá as definições de consciência, e a relação que ela 
mantém com a liberdade para que surja então a moral e a ética. A Constituição Federal de 
1988, trouxe em seu Título II, os Direitos e Garantias Fundamentais que estão subdivididos 
em cinco capítulos, mas apenas o primeiro capítulo interessa para o presente artigo:  Direitos 
individuais e coletivos: são os direitos ligados ao conceito de pessoa humana e à sua 
personalidade, tais como à vida, à igualdade, à dignidade, à segurança, à honra, à liberdade e 
à propriedade. Estão previstos no artigo 5º e seus incisos. (BRASIL,1998). O estudo do 
conhecimento é uma reflexão de entendimento e tem como base a conjectura fundamental: o 
de que somos seres racionais conscientes. Do aspecto ético e moral, a consciência é o livre-
arbítrio racional, que te permite optar, definir e agir de acordo à liberdade, aos direitos alheios 
e ao dever. É a pessoa dotada de vontade livre e de responsabilidade. É a aptidão para 
compreender e interpretar sua situação e sua condição (física, mental, social, cultural, 
histórica), viver em sociedade segundo as normas e os valores morais. Quando necessário, 
contestar os valores constituídos e nomes de outros, avaliados mais adequados à liberdade e à 
responsabilidade (CHAUI, 2000) O tema é importante para conhecer e compreender melhor 
tanto nossos direitos quanto os nossos deveres. Para que possamos entender que o direito à 
liberdade é dependente do dever da consciência caso queiramos agir com ética e moral. A 
liberdade é entendida de acordo com o seu próprio significado, a falta de impedimentos 
externos, que frequentemente diminuem parte do poder que um homem tem de fazer o que 
deseja; contudo não permitem evitar que use o poder que lhe resta, de acordo com que seu 
bom senso e razão lhe ditem. 
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O presente trabalho tem como objetivo explanar sobre o ativismo judicial que ocorre diante 
da negligência dos poderes Executivo e do Legislativo em proporcionar os plenos direitos 
fundamentais aos cidadãos. Primeiro, abordou-se o direito à saúde frente à Constituição 
Federal, que dispõe em seu artigo 6º a garantia à saúde como sendo um direito social e 
fundamental, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros em território nacional, fazendo 
assim com que o Estado tenha o dever de promover esse direito utilizando de políticas 
públicas, visando a redução das desigualdades sociais. Posteriormente, discutiu-se o ativismo 
judicial em relação ao Direito Constitucional Brasileiro que corresponde a um grande 
avanço, porém há de se destacar o cuidado com os excessos decorrentes da politização dos 
Tribunais e a aplicação da lei de forma arbitrária, para que não ocorra como no direito norte-
americano, e que esse mecanismo não seja visto como um mau procedimento, e sim como 
sendo um importante mecanismo de efetivação de direitos do Poder Judiciário. Por fim,
explanou-se sobre o dinamismo do Poder Judiciário buscando tutelar direitos, a exemplo do 
direito à saúde, o que influi diretamente nas esferas dos poderes Legislativo e Executivo, 
gerando um desequilíbrio no princípio da tripartição de poderes e, por vezes, prejudicando a 
atuação dos demais poderes. Ademais, a Saúde situa-se entre os bens intangíveis mais 
preciosos do ser humano, carente de receber proteção estatal porque se consubstancia em 
característica inerente do direito à vida. Por conseguinte, é dever do Estado integrar as 
politicas públicas governamentais á saúde, que é um direito de todo cidadão (ORDACGY, 
2007). Em suma, é possível entender que o Poder Judiciário, enquanto guardião da 
Constituição Federal e dos preceitos nela garantidos, tem como dever promover e assegurar a 
cada indivíduo, e à sociedade como um todo, condições mínimas de sobrevivência.  E para 
que isso ocorra é necessário que o indivíduo busque o Poder Judiciário, para que possa 
garantir a ele um direito já conquistado, porém não efetivado pelos poderes Legislativo e 
Executivo. 
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O presente artigo tem o objetivo geral de explicar o significado e a importância da filosofia 
moral. Para isso é necessário entender a moral, explicar a lei moral como uma lei da razão 
prática, diferenciar o bem-mal do bom-mau e demonstrar a origem da ética. Primeiro, descreverá 
a moral, como ela surgiu e o seu significado. Posteriormente, discutirá a lei moral como uma lei 
da razão prática. Após, haverá uma explicação sobre o bem e o mal/bom e mau. E finalizando, 
abordará a origem da ética e a universalizabilidade na filosofia moral de Peter Singer. O presente 
trabalho se justifica pela necessidade dos acadêmicos do curso de Direito terem conhecimento 
sobre a moral e a ética, pois esses dois temas são a base para um bom profissional, 
principalmente na área jurídica. A metodologia utilizada nesse artigo foi a de referencial 
bibliográfico. Para isso foram utilizados artigos, dissertações, teses e livros didáticos. Entretanto 
tudo na natureza age segundo leis. Só um ser humano racional tem a capacidade de agir 
conforme a representação das leis, visto que, segundo princípios, ou só ele tem uma vontade. 
Para derivar as ações das leis é necessária a razão, a vontade não é outra coisa senão razão 
prática. Se a razão determina a vontade, as ações de um determinado ser, pode-se dizer a vontade 
é a faculdade de optar só aquilo que a razão, independentemente da inclinação, defende como de 
fato necessário, quer dizer como bom. (KANT, 2004). Aristóteles deu muita importância a 
vontade racional e a escolha e isso o fez considerar a prudência como a virtude que está presente 
em todas as outras virtudes e é a condição de todas elas.O prudente seria aquele que tem a 
capacidade de avaliar qual atitude que melhor realizará a finalidade ética.Isso quer dizer que ele 
irá analisar entre todas as escolhas possíveis qual a mais apropriada para que o agente seja 
virtuoso e faça o que é bom para todos. (CHAUI,2005). 
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LEGITIMIDADADE PARA PLEITEAR DIREITOS DO TRABALHADOR FALECIDO 
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MAGALHÃES4, Hortência Barbosa

GRACIANO5, Mariel Soares
CAMPOS6, Paloma Aparecida

Palavras-Chave:Legitimidade; Sucessões; Direitos Trabahistas. 
O presente trabalho tem por finalidade explanar, de forma suscinta, sobre a legitimidade ativa para 
pleitear direitos trabalhistas do empregado falecido. A Justiça do Trabalho sempre esteve muito 
atenta para conhecer as ações propostas pelo espólio ou sucessores da vocação hereditária dos 
empregados falecidos, independentemente de inventário. Na hipótese de inventário regularmente 
aberto, o espólio, representado pelo inventariante compromissado, afigura-se como parte legítima 
concorrente para demandar em juízo o pagamento dos créditos e direitos não adimplidos em vida ao 
falecido, de tal forma compreende direitos, obrigações ou interesses que pertenciam ao próprio de 
cujus e não foram pagos pelo empregador, transmitindo-se, por conseguinte, com a abertura da 
sucessão, estando o próprio espólio (ou os herdeiros, pessoalmente) autorizado a demandá-los 
judicialmente. Quando a ação ou reclamação está em curso, não há dúvida quanto à possibilidade 
de prosseguimento do feito mediante a substituição por herdeiros e sucessores, entretanto, há uma 
divergência doutrinária quanto a legitimidade dos sucessores para propor ação visando reclamar 
perdas e danos por ofensa a direito trabalhista do falecido. Alguns doutrinadores adotam o 
entendimento de que os direitos indenizatórios não transcendem a pessoa do falecido, sendo 
qualquer parte ilegítima nesse tipo de ação, nesse sentido, Coelho (2010) relata que, os 
doutrinadores que entendem pela intransmissibilidade do dano moral, apegam-se à ideia de que o 
dano moral desaparece completamente com o falecimento vítima desta, sendo o direito à 
indenização por dano moral personalíssimo, intransmissível aos herdeiros do de cujus. Outros, 
entendem e empregam por analogia o parágrafo único do artigo 12 do Código Civil, o qual arrola, 
como legítimos, para configurarem o pólo1 ativo da ação o cônjuge sobrevivente, ou qualquer 
parente em linha reta, ou colateral até quarto grau, no entanto a demonstração do dano sofrido, seja 
material ou moral, deve fazer parte dos relatos iniciais a fim de que se legitime a parte. Além da 
divergência doutrinária, os tribunais também não firmaram um entendimento padrão sobre o 
assunto. Destarte, o ensinamento de Fredie Didier (2007, pág. 343) acerca de que "a legitimidade é 
verificada a partir daquilo que é concretamente discutido", entende-se que, tendo a morte do 
empregado atingido às pessoas que lhe eram próximas, cumpre a estas (e não ao espólio) pleitearem 
em nome próprio as reparações que entenderem de direito em juízo, conforme seus respectivos 
títulos parentais ou afetivos. 
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POLUIÇÃO SONORA: BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA 
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SOUSA1, Samylla Maelli Rodrigues de.
REIS2, Thainara Ketlen Neves dos.

BALBINO3, Michelle Lucas Cardoso.
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O presente artigo tem o objetivo de verificar como a poluição sonora impacta o bem-estar social 
e a qualidade de vida. Primeiro, descreverá os principais aspectos relacionados ao bem-estar 
social e à qualidade de vida e, posteriormente, discutirá sobre os problemas ambientais 
causados pela poluição sonora. O presente trabalho se justifica por ser a poluição sonora um 
dos principais problemas ambientais dos grandes centros urbanos na atualidade, por causar 
inúmeros malefícios ao meio ambiente, ao bem-estar social e à qualidade de vida de toda a 
coletividade. Assim sendo, torna-se importante uma discussão acerca desse tema procurando 
desmistificar a ideia da poluição sonora como algo normal, pois é notável que o ruído, que 
contribui diretamente para a existência da poluição sonora, interfere de forma ou de outra, na 
saúde e no bem-estar do homem, porém, nem sempre as pessoas percebem que ele é um 
grande agressor a saúde humana. O estresse comumente e o cansaço mental são fatores onde 
é difícil identificar suas causas, sabe-se apenas que existem, porém não se identifica de onde 
surgem, no entanto percebe-se que o ruído em excesso causa efeitos nefastos e altamente 
prejudiciais à saúde humana. Dar-se o nome de poluição sonora qualquer barulho que seja 
desagradável ao ouvido, a difusão de um som que possa provocar perturbação. Assim faz-se 
necessário destacar que o excesso de som ou ruído pode levar a poluição sonora, onde muitos 
estudos mostram que acima de 70 decibéis o ruído poderá causar danos à saúde (MAGRINI 
1995).  É importante ainda destacar que o som é uma variação que o ouvido pode captar, já o 
ruído é todo um conjunto de sons desagradáveis, que perturba o indivíduo, causando 
intolerância, estresse, irritação e consequências que poderão prejudicar a saúde das pessoas. 
As pessoas que moram em grandes centros urbanos, vivem em constantes intensidades de 
sons e ruídos produzidos por automóveis, tráfegos, poluição acústica, comércios, industrias, 
construção civil, entre outros, e na maioria das vezes não percebem o mau que isso provoca a 
saúde e o silencio passa a ser raro. (MACHADO, 2004). 
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O presente artigo tem o objetivo de verificar como a gestão de recursos hídricos 
pode contribuir para a qualidade de vida da população, bem como definir como 
ocorre a gestão de recursos hídricos no Brasil, além de estudar o conceito de 
qualidade de vida e sua aplicação. Sabe-se que a maior parte do planeta Terra 
é composta por água, que se concentra em rios, mares, oceanos, represas e 
outros locais, podendo ser encontrada tanto superficial, quanto subterrânea. A 
água, por sua vez, é uma das substâncias mais comuns do planeta, porém 
essencial, o que a torna indispensável para a existência e sobrevivência do ser 
humano e de todos os organismos vivos do planeta. Assim, é necessária a 
implementação de medidas para melhor utilização de todos esses recursos 
hídricos, para que se tenha uma eficiente gestão dos recursos hídricos 
disponíveis (MILARÉ, 2000). Primeiro, descreverá sobre o conceito de gestão 
ambiental e sobre a legislação aplicável ao tema, no que diz respeito à 
instituição da Política Nacional de Recursos Hídricos e a criação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento no Brasil. Posteriormente, discutirá o conceito de 
qualidade de vida e o contexto em que ela se aplica. Buscando demonstrar a 
fundamental importância da participação e do envolvimento de todos – poder
público e sociedade – para evitar futuros problemas hídricos, em virtude de um 
gerenciamento ineficiente, e garantir que o sistema continue contribuindo 
efetivamente para a qualidade de vida da presente e das futuras gerações. 
Logo, é importante ressaltar a necessidade de se ter um eficiente 
gerenciamento dos recursos hídricos disponíveis, demonstrando o impacto e as 
alterações que podem ocorrer no planeta, nos casos em que não há o uso 
consciente desses recursos, bem como demonstrar também os benefícios que 
uma boa gestão pode proporcionar à população, contribuindo assim 
consideravelmente para a qualidade de vida. Sobretudo, é importante ressaltar 
que a Constituição Federal de 1988, define uma série de obrigações do Poder 
Público relativas ao meio ambiente e a conservação de florestas e 
ecossistemas.  
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PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL: a utilização por analogia ao princípio 
do Juiz Natural. 

 
RESUMO 

 
OLIVEIRA1, Marcus Vinicius Berno Nunes de.

FIORENTINO2, Mariana Louzado.
MARTINS2, Thais de Almeida

GONÇALVES2, William Jamil.
 
Palavra-chave: Juiz Natural. Ministério Público. Promotor Natural. 

O presente artigo tem o intuito de examinar a possibilidade da aplicação por analogia do 
princípio do Juiz Natural ao Ministério Público para formação do princípio do promotor 
natural. Primeiro, descreveu-se a tripartição dos poderes no Brasil, aprofundando, o 
estudo no Poder Judiciário. Posteriormente, abarcou-se o Processo Penal para explicar 
sobre o Princípio do Juiz Natural. Para que seja assegurado o estado democrático de 
direito, é imperiosa a atuação do Ministério Público, uma vez que seu apanágio, 
constante na Constituição Federal de 1988, é romper a inércia do Poder Judiciário e atuar 
como fiscal da lei quando a este compelir matérias que versem sobre direitos sociais e 
individuais indisponíveis. O presente trabalho verifica a possibilidade de aplicar por 
analogia ao princípio do Juiz Natural, o princípio do Promotor Natural. Com origem no 
Direito anglo-saxão, tal princípio vem com a finalidade de vedar os tribunais de exceção, 
ou seja, a proibição de se instituir órgão judiciário casuisticamente para o processo e 
julgamento de determinada infração penal, para que se evite o julgamento de crimes com 
uma opinião pré-estabelecida sobre o ato infracional a ser analisado, o que viria a ferir 
diretamente o princípio da imparcialidade (PACELLI, 2004). Conclui-se que o princípio
supracitado pode ser usado por analogia para a aplicabilidade do princípio do Promotor 
Natural pois mesmo não estando previsto expressamente em lei, ele decorre de princípios 
constitucionais sendo admitido tanto na doutrina como na jurisprudência, para que o réu 
seja julgado de maneira imparcial sem sofrer as mazelas causadas pela parcialidade dos 
julgadores. 
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DIREITO À EDUCAÇÃO: A EVASÃO ESCOLAR CAUSADA PELO TRABALHO 
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O presente artigo tem como objetivo verificar a evasão escolar no ensino médio brasileiro, buscar-se-á 
identificar as causas da evasão no ensino médio e verificar-se-á quais os princípios que regem a educação 
brasileira, sendo um direito previsto na Constituição Federal de 1988 (CF/1988). Serão levantadas possíveis 
soluções para erradicar o problema da evasão escolar que atinge todo o país. Primeiro, será 
descrito as principais funções dos direitos sociais no que se refere ao direito à educação que é de proporcionar 
um ensino público de qualidade a quem precisa. Posteriormente, discutirá sobre a evasão escolar 
no ensino médio brasileiro. O tema evasão escolar é um problema que vem sendo discutido por diversos 
profissionais da área de educação há muito tempo. Porém, esse problema está longe de ser resolvido e os 
índices de abandono escolar têm aumentado a cada ano, juntamente com as altas taxas de 
reprovação dos alunos. Também é importante frisar que a evasão escolar tem vários motivos. Ao se fazer uma 
pesquisa, certamente se encontrará estudos que revelam que a maior causa do abandono escolar, 
provavelmente seria porque os alunos do ensino médio querem e/ou necessitam trabalhar, ou abandonavam  
por falta de interesse. A presente pesquisa foi motivada pela necessidade de se apresentar um estudo sobre o 
tema, sendo que o método utilizado é o qualitativo, de cunho bibliográfico, revisando as principais obras 
publicadas sobre o tema. Segundo Cortella (2006) a educação como direito objetivo de cidadania, fortalece a 
percepção de que, no momento em que as classes trabalhadoras passam a frequentar mais amiúde os bancos 
escolares, os paradigmas pedagógicos, em execução, passam a ser insuficientes para dar conta plenamente 
desse direito social e democrático. O abandono à escola é composto então pela conjugação de várias 
dimensões que interagem e se conflitam no interior dessa problemática. Dimensões estas de ordem política, 
econômica, cultural e de caráter social. Dessa maneira, o abandono escolar não pode ser compreendido, 
analisado de forma isolada. Isto porque, as dimensões socioeconômicas, culturais, educacionais, históricas e 
sociais entre outras, influenciam na decisão tomada pela pessoa em abandonar a escola. 
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A ação de consignação em pagamento é proposta pelo devedor em relação ao credor para extinguir a 
obrigação de entregar determinada quantia ou coisa. (MARTINS, 2015). É cabível se o credor não 
puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou da quitação na devida forma; se o credor 
não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; se o credor for incapaz de 
receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou 
difícil; se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento do empregado 
falecido; se pender litígio sobre o objeto de pagamento.   O falecimento do empregado constitui um dos 
meios de extinção do contrato individual de trabalho, extinguindo de imediato o contrato a partir do 
óbito, conforme estabelecido no direito sucessório brasileiro (FARIAS, 2015). Para determinação do 
cálculo das verbas rescisórias considera-se esta rescisão do contrato de trabalho como uma demissão, 
sem aviso prévio. Os valores não recebidos em vida pelo empregado serão pagos em quotas iguais aos 
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou, na sua falta, aos sucessores previstos na lei 
civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.  Os dependentes 
ou sucessores deverão receber do empregador do falecido as seguintes verbas rescisórias: saldo de 
salário; 13º salário; férias vencidas; férias proporcionais +1/3 constitucional; salário-família; FGTS do 
mês anterior (depósito); FGTS da rescisão (depósito); Saque do FGTS. O FGTS deverá ser recolhido 
normalmente na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social. Com relação ao pagamento das verbas rescisórias elas devem ser em 
quotas iguais aos seus dependentes habilitados ou sucessores, no prazo máximo de 10 (dez) dias da data 
de desligamento (falecimento). Para isto, os dependentes deverão apresentar para a empresa a certidão 
de dependentes habilitados à pensão por morte ou, no caso dos sucessores, a certidão de inexistência de 
dependentes habilitados à pensão por morte, além de alvará judicial. Tais certidões devem ser 
requisitadas nos órgãos de execução do INSS. Havendo dúvida em relação aos dependentes ou se estes 
forem desconhecidos, o empregador poderá se eximir do pagamento da multa, conforme estabelecido no 
art. 477, § 8º da CLT, fazendo um depósito judicial do valor líquido das verbas rescisórias até o prazo 
máximo previsto na legislação para pagamento. 
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O presente artigo tem o escopo de tratar sobre a inclusão da qualificadora, nos crimes 
cometidos contra o indivíduo que detêm uma determinada função na profissão, será 
ressalvado também se tal qualificadora surgiu com intento de proteger a função, em vez 
da pessoa. A temática é alvo de discussões, pois a lei foi sancionada recentemente, e já 
demonstra pontos polêmicos. Diante do exposto surge a problemática, que será objeto 
desse estudo, qual seja: A qualificadora do crime de homicídio na previsão do art. 121, 
§2º inciso VII da Lei n.º 13.142/2015 surge em razão da função do agente? Partindo 
desse pressuposto apresentado, o objetivo inicial é apresentar como era antes da 
qualificadora ser imposta, e dessa ideia mostrar a perspectiva no futuro com tal 
mudança. Posteriormente serão trazidos no segundo capítulo, quais foram às alterações 
incididas com o abarcamento da qualificadora em si. Diante da necessidade em 
proteger pessoas que ocupam cargo ligado a segurança pública, coube ao Estado 
buscar meios necessários para coibir o crime de homicídio e proteger o bem 
fundamental diretamente ligado a vida do agente. Nesse sentido, surgiram os debates, 
quanto o endurecimento da pena aplicada a quem vem a cometer homicídio nos termos 
já mencionados, se em função do cargo da vítima ou se para proteger sua vida. De 
forma ampla, é necessário dizer que, para proteger o cargo ou o agente, a qualificadora 
servirá para coibir os crimes que tem como alvo os agentes que trabalham em prol da 
segurança social. Cumpre dizer que, a qualificadora ataca diretamente o elemento 
subjetivo daquele que pratica o homicídio, visto que, além da vingança o mesmo comete 
com a intenção de enfraquecer o sistema de segurança, para que assim possa lograr 
um maior êxito nas suas empreitadas criminosas. No aspecto geral, quanto a visão 
social, é valido dizer que evidenciamos imensos fatores positivos, pois mesmo que de 
forma indireta, o anseio social está sendo resguardado, uma vez que, com a redução 
dos homicídios dos agentes de segurança pública, a sociedade terá uma tranquilidade 
com um maior efetivo na área. (BRASIL, 2015). 
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A pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento, sua 
previsão constitucional encontra-se tipificada no art. 201 da Magna Carta, sendo disciplinada nos arts. 74 a 79 da 
Lei n° 8.213/91 que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. 
Danilo Cruz Madeira afirma que a pensão por morte é uma “verba paga pelo INSS aos dependentes do segurado 
que vier a falecer, substituindo a renda antes advinda de seu trabalho”.  No mais, o valor da pensão por morte não 
pode ser inferior ao salário mínimo e nem superior ao teto máximo, hoje R$4.663,75, conforme art. 33 da Lei 
8.213/91. De acordo com Castro e Lazzari (2012, p. 679), a pensão por morte é prestação continuada, substituidora 
da remuneração do segurado falecido. A morte pode ser real, denominada natural, ou presumida. A pensão, em caso 
de morte presumida, pode ser concedida em caráter temporário, nos termos do art. 78 da Lei 8.213/91. Se o 
segurado reaparecer, o pagamento cessa imediatamente (art. 78, § 2º, Lei 8.213/91 e art. 112, Parágrafo Único, do 
Decreto 3.048/99). Os dependentes não precisam repor os valores recebidos, salvo má-fé (art. 78, § 2º, Lei 
8.213/91). Para fins previdenciários existem dois tipos de espécies de morte presumida: 1ª) por ausência: declaração 
pela autoridade judicial competente (Justiça Federal, conforme já decidido pelo STJ); 2ª) pelo desaparecimento do 
segurado em consequência de desastre, catástrofe ou acidente: independente de declaração judicial e do prazo de 
seis meses (LEITÃO; MEIRINHO, 2013, p. 405-406).  
Para fazer jus ao benefício, o dependente não precisa estar vinculado a Previdência Social, basta apenas ser 
dependente do segurado, segundo o art. 16 da Lei n° 8.213/91. Quanto aos dependentes, ensinam Castro e Lazzari 
que dependentes são as pessoas que, embora não contribuindo para a Seguridade Social, a Lei de Benefícios elenca 
como possíveis beneficiários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, fazendo jus às seguintes prestações: 
pensão por morte, auxílio-reclusão, serviço social e reabilitação profissional (CASTRO; LAZZARI, 2012, p. 205). 
O valor será dividido em partes iguais a todos os dependentes da mesma classe, assim, se A, aposentado, faleceu, 
deixando B, sua esposa, e C, seu filho de 15 anos, o valor da renda mensal da pensão por morte será de 70% (50% + 
10% + 10%) da aposentadoria que A recebia na época da morte. Este valor será igualmente rateado entre B e C. 
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O presente artigo tem o objetivo de analisar o que estabelece as Leis Federais n.º 10.697-
03 e 10.698-03, seus efeitos, o prejuízo causado a servidores e até onde a sentença
transitada em julgado favorável ou contrária ao ato administrativo influenciará na 
percepção remuneratória dos servidores autores das ações julgadas. Ações judiciais 
surgiram a todo o momento, onde a maioria foram julgadas improcedentes, apesar dos 
argumentos lançados, por incidência da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal 
Federal – STF. Posteriormente, os efeitos das sentenças destes casos concretos seriam ou 
serão confrontados com revisões anuais e alterações de planos de cargos e carreiras, 
onde contraposto aos efeitos da sentença, novas leis ordinárias específicas que tratem da 
revisão anual, bem como alteração gradativa no quadro de vencimento do servidor 
investido na função discriminada na sentença procedente ou improcedente de índice de 
revisão, será abrangente ao ponto do servidor, independendo do efeito estabelecido pela 
sentença. Os objetivos específicos que embasam este trabalho são o de informar sobre a 
realidade da revisão anual geral dos subsídios e remuneração de servidores públicos dos
três poderes da União, suas autarquias e fundações, e sobre o impacto causado pelas leis 
citadas, bem como em caso de ações judiciais desfavoráveis ao servidor impetrante, o 
modo de reajuste e revisão anual para o servidor do caso concreto.Ante o exposto no 
decorrer do trabalho ora efetivado, destaca-se a possibilidade do resultado da sentença 
transitado em julgado, sim, ter seus efeitos suprimidos por alterações interna corporis no 
plano de cargos e carreiras de servidores de todas as esferas da administração pública, 
bem como pela revisão anual geral destacada no Inciso X do Art. 37 da CF. Abrimos 
com este trabalho a possibilidade de novos estudos sobre o caso, mais aprofundados e 
mais amplos até do que o aqui abordado, engrandecendo o conhecimento sobre os 
princípios da administração pública ligada ao Ativismo Judiciário em nosso país. 
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O presente artigo busca demonstrar algumas das possíveis formas de se resolver 
conflitos, se tratando da esfera judicial. Com o aumento significativo da população, o
número de conflitos tem crescido subitamente surgindo vários tipos de conflito durante 
o dia, por causa até mesmo dos interesses comuns. Assim, o presente artigo que irá 
obter informações sobre esses conflitos e a maneira mais rápida e eficaz de solucioná-
los, será demonstrado, que o poder judiciário não é exclusividade no tema, como é o 
caso da Arbitragem, que auxilia e intermédia de forma eficaz esse tipo de dualidade 
social. Primeiro, descreveu-se falar no primeiro capítulo sobre a autodefesa que por sua 
vez é o meio da qual revela as suas próprias partes que defendem o seu interesse,
conforme a Art. 17 da Lei Nº 7.7893 de 28 de junho de 1989.Posteriormente, discutiu-se 
sobre a arbitragem extrajudicial, que contém soluções controvérsias referente a direitos 
patrimoniais disponíveis. A arbitragem no Brasil é disciplinada na Lei nº 9.307 de 23 de 
setembro de 1996 e no Código Civil, exatamente entre os Art. 841 a 853.Sobretudo, o 
estudo apresentado concluiu que existe vários meios e métodos que poderão ser 
utilizados para amenizar os conflitos litígios. Os meios de solução de conflitos, na
maioria das vezes torna um acordo entre partes litigantes mais fáceis, na tentativa de 
exibir uma solução que atenda ambas as partes. A origem da palavra conflito vem do 
latim conflictus, passado da palavra confligere, que significa bater junto, estar em 
desavença. O entendimento do conceito transmite a ideia de situações em que opiniões 
entram em conflito, podendo ser exteriores ao indivíduo quando se trata de si mesmo e 
da sociedade, ou intrapsíquicas quando se refere a forças conflitantes no interior do
indivíduo (CARNEIRO, 2006). 

 
REFERÊNCIA 

 
CARNEIRO, D. A mediação de conflitos como instrumento de acesso à justiça e 
incentivo à cidadania. Boletim IBDFAM, n. 38, ano 6, p. 7, maio-jun. 2006. Disponível 
em: <http://jus.com.br/revista/texto/17698>. Acesso em: 26 mar. 2016. 

                                                 
1 Acadêmicas do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí.  
2 Professor do curso de Direito da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
  

 
 
 
 
 
 



59 
 

FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA NA SUCESSÃO TRABALHISTA 
 

RESUMO 
 

LUCAS JUNIOR1, José.
MELO1, Paulo Giovanni Rodrigues de.

OLIVEIRA2, Ana Cláudia Luiz de.
SANTOS2, Francielle Aparecida dos.

SOUSA2, Bráulio Cézar Félix de. 
 
Palavras-chave: Sucessão. Socioafetiva.  
 
O presente trabalho teve por objetivo demonstrar os direitos da filiação socioafetiva em relação aos 
direitos sucessórios trabalhistas. A nova visão de família não é aquela constituída por descendentes e 
ascendentes como regulava o Código Civil 1916. Atualmente a filiação socioafetiva vem ganhando cada 
vez mais espaço em nosso ordenamento jurídico. O Código de Civil de 2002, no artigo 1593, demonstra 
isso ao expressar que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra 
origem”. Apesar da expressão socioafetiva não estar prevista no texto legal, pode ser compreendida pela 
expressão “outra origem”, sendo assim demonstra que a filiação socioafetiva possui os mesmos direitos 
da filiação biológica. Atualmente a família não é constituída somente por laços da consanguinidade, mas 
também da socioafetividade, a qual pode ser definida como um sentimento entre duas ou mais pessoas 
que se afeiçoam pelo convívio. Nota-se que a filiação socioafetiva não é menos importante que a filiação 
biológica, por isso os filhos socioafetivos não estão excluídos dos direitos sucessórios. A sucessão pode 
ocorrer por força de lei ou por intermédio da manifestação de ultima vontade. Um ponto que merece 
destaque é a sucessão trabalhista e os direitos da filiação socioafetiva, sendo um tema bastante relevante 
e pouco discutido no ordenamento jurídico brasileiro. No que diz respeito à sucessão trabalhista e aos 
direitos da filiação socioafetiva, o Tribunal Superior do Trabalho tem decisões relevantes neste sentido, 
sendo importante destacar uma delas. Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto ao despacho que 
negou seguimento ao Recurso de Revista. Neste caso dois filhos socioafetivos buscam a legitimidade 
como herdeiros e a reparação dos danos materiais em virtude de um acidente de trabalho que causou o 
óbito daquele que ocupava a figura paterna. A Turma reformou a sentença para reconhecer a 
legitimidade ativa dos filhos e definir a eventual indenização por danos morais, entenderam “que os 
laços de afeto que uniam o de cujus e os filhos de criação atribuem a ambos a legitimidade necessária 
para buscar judicialmente. Isso porque a Constituição Federal no artigo 226, § 4º, prestigia a entidade 
familiar e protege a filiação socioafetiva. Portanto, acordaram os Ministros da Oitava Turma do TST, 
por unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento para mandar processar o Recurso de 
Revista. Sendo assim, nota que o Tribunal reconhece a filiação socioafetiva e os seus direitos 
sucessórios. 
 

REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Tribunal Superior Trabalho. Agravo de Instrumento nº 30-15.2010.5.04.0821. Agravante: 
Maria Cenira Matter e outros. Agravado: AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. Relator: 
Desembargador João Pedro Silvetrin.  26 jun. 2013. Jurisprudência do TST. Disponível em 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&h
ighlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2030-
15.2010.5.04.0821&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAJ5zAAW&dataPublicacao=01/07/2013
&localPublicacao=DEJT&query=filia%E7ao%20and%20socioafetiva>. Acesso em: 12 maio 2016. 
 
FREITAS, Felipe Dutra de. Os efeitos sucessórios da paternidade socioafetiva. 2011. 30 f. Trabalho 
de conclusão de curso – (Graduação em Direito) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul – PUCRS, Porto Alegre / RS, 2011. Disponível em: < 
                                                 
1 Professores do curso de Direito da FACTU. 
2 Acadêmicos do curso de Direito da FACTU. 



60 
 

 
 

ABORTO: UM DIREITO DE ESCOLHA  

FIGUEIREDO, Geraldo 1 
BARBOSA, Regiane da Silva Vieira 2 

 HEBACH, Rodrigo³ 
BRANDÃO, Marcos Tadeu  

Palavras-chave: Aborto. Argumentos a favor. Legalização. 

O presente trabalho visa tratar de um assunto bastante polêmico na atualidade que é o aborto, e 
defendem-se a sua legalização, vista como o reconhecimento de um direito escolha. O direito penal 
e a medicina conceituam o aborto como a interrupção voluntária da gravidez, com a morte do 
produto da concepção, que pode ser realizado de duas formas: Aborto espontâneo ou involuntário, 
que ocorre normalmente nos três primeiros meses de gravidez, neste caso não há vontade por parte 
da gestante. O outro é o aborto provocado, que seria a interrupção da gravidez por voluntariedade 
materna, ou seja, é aquele em que a mãe tem intenção de fazer.  O provocado é uma das principais 
causas de mortalidade materna em países, onde existem restrições legais quanto ao mesmo, 
principalmente quando são realizados por pessoal não qualificado, em clinicas clandestinas. Por 
isso, há importância na legalização, pois seria questão de saúde pública. Com a liberalização, o 
Estado fica obrigado a dar assistência às gestantes, após o ato, garantindo que as mesmas façam sem 
correr nenhum risco de morte. Portanto, para diminuir o número de morte resultante do aborto, é 
preciso legalizá-lo. O artigo 5º da Constituição estabelece como inviolável o direito à vida, pois é 
direito fundamental do homem, e meio pelo qual há os demais direitos. Segundo Nucci, nenhum 
direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida. Vale ressaltar que no Código Penal, o aborto só é 
permitido em casos em que a gravidez resulta de estupro ou no caso de risco de morte da gestante. 
No Brasil há um índice elevado de abortos, com isso o número de morte ou lesões, tem aumentado 
cada vez mais e, há muitos questionamentos controversos. Conclui-se que o aborto deve ser visto 
como uma medida preventiva excepcional, bem como se esclarece que, com a legalização do 
aborto, acredita-se que muitos problemas enfrentados pela sociedade seriam sanados.  
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INTRODUÇÃO

O milho (Zea mays), é um dos cerais mais importantes na agricultura
brasileira, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta
tecnologia na produção de alimento e biocombustíveis. O crescente
ataque de pragas tem provocado perdas na produção. Há preocupação
com o risco oferecido ao meio ambiente pelos produtos químicos
utilizados no controle dessas pragas. Pesquisas têm buscado controle
alternativo reduzindo o risco de contaminantes no campo. A introdução
do gene com a bactéria Bacillus thurigiensis (Bt) dá ao milho
resistência às suas principais pragas, outra descoberta é a da enzima
CP4 EPSPS que torna o milho resistente ao herbicida glifosato
reduzindo o uso deste herbicida na lavoura. O presente trabalho busca
avaliar possíveis alterações morfológicas em função da alteração
gênica na cultura do milho.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

O milho (Zea mays) tem grande importância econômica na agricultura
brasileira, o que leva as empresas a investirem em tecnologias que
proporcionem maior produtividade da cultura; dentre os fatores
limitantes à produção está o ataque de pragas. Os prejuízos provocados
por estes insetos são estimados em 8% dos rendimentos (CRUZ et., al
2006). No milho Bt a proteína expressa a ação inseticida apenas contra
os insetos da ordem lepidóptera, como, por exemplo, a lagarta-do-
cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda), a broca-do-colmo
(Diatraea sacaccharalis), a lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea) e a
lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus) (CRUZ et al., 2011). O
controle de plantas daninhas pelo glifosato ocorre pela inibição das
enzimas EPSPS endógenas das plantas, as quais atuam na via
metabólica do ácido chiquímico (HASLAM, 1993).

POSSÍVEIS ALTERAÇÕES MORFOLOGICAS DO MILHO POR AÇÃO DOS EVENTOS Bacillus thurigiensis (Bt) E ENZIMA EPSP
JESUS, Dercílio Rocha1;  MACEDO, Jéssica Lorrany2; MELLO, Bruna Cristina Sousa3; SACOMAN, Samoel Sanches4; SILVA, Ricardo Mendes5; 
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METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no Viveiro Sacomam (rod. Br251 km 906
Unaí-MG). Foram plantados 5 experimentos de milho (Z. Mays)
híbrido DKB177 com o mesmo tratamento para todos os testes (N-150
P-100 K-100) e a mesma variedade de milho, porém, com eventos
diferentes, sendo uma linha convencional, uma linha PRO (proteína
cry 1A- resistente a insetos), uma linha RR (enzima CP4 EPSPS-
resistente ao herbicida glifosato) e foram desprezadas as bordaduras,
afim de avaliar a as características morfológicas como altura da espiga
(AE), altura do pendão (AP), tamanho do pendão (TP), nó abaixo da
espiga (NAE), nó total (NT), folha da espiga (FE), diâmetro do
colmo(DC), tamanho da espiga (TE) e grãos por espiga (GPE).

Palavras-chave: Zea mays, Controle biológico, Transgênico. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nas avalições realizadas no experimento com a
cultura do milho geneticamente modificado comparado com
convencional, não apresentaram diferenças significativas nas
características morfológicas conforme tabela 1.

As variações encontradas estão expostas no gráfico 1. Resultado
semelhante a este foi encontrado pela comissão técnica CTNBio
(2007), considerando que dados de composição centesimal, resultantes
de análises de plantas cultivadas nos Estados Unidos da América,
Itália, França e Brasil, não apontaram diferenças significativas entre as
variedades geneticamente modificadas e as convencionais A introdução
dos elementos gênicos no milho não alterou as características
reprodutivas da planta (CTNBio 2007). A introdução de proteínas
Cry1Ac com genes de resistência a insetos, em outras culturas também
registraram o mesmo resultado com a morfologia. As avaliações de
campo com o Algodão Bollgard evento 531 (proteína Cry1Ac)
realizadas nas regiões produtoras de algodão no Brasil, demonstraram
que não há diferenças significativas nas características morfológicas
(CTNBio , 2005).

Tabela 1: Descrição do tamanho em centímetro ou quantidade em unidade das partes avaliadas
nas plantas de milho. Unaí – MG. 2016. Fonte: Autor es do trabalho.

Gráfico 1: Variação entre as características morfológicas coletados em experimento realizado
com comparativo entre Híbridos de milho convencional e transgênico, Unaí-MG. 2016. Fonte:
Autores do trabalho.
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EVTS AE AP TP NE NT FE DC T E GPE

M. CV 86,38a 191,4a 32,63a 8,25a 16a 74,88a 8,07a 24,13a 419a

M. PRO 80,88a 194,9a 31,25a 6,51a 16a 71,13a 8,63a 22,75a 412a
M. RR 80,5a 191a 31,25a 7,63a 16,1a 76,63a 7,81a 21,5a 390a
CV % 7,01 4,55 8,28 21,59 2,31 9,82 8,89 9,59 19,45
Eventos (EVTS), Milho convencional (M. CV), Milho PRO (M. PRO), Milho RR( M. RR) As
médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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No presente trabalho optou por investigar como os prestadores de serviços de saúde da 
rede hospitalar particular de Unaí/MG gerenciam os resíduos sólidos recolhidos 
diariamente como subproduto do trabalho prestado no interior destas instituições. O 
abrupto desenvolvimento científico e tecnológico vem ocasionando uma elevação nos 
índices de produção de resíduos sólidos no campo da saúde. Emergentes doenças 
condicionam o desenvolvimento de novos métodos e técnicas cujo objetivo é otimizar a 
segurança e garantir a eficiência no trabalho prestado cotidianamente à saúde. De fato, 
como consequência destas inovações, surgem os resíduos sólidos a serem descartados 
após o uso e para tal é necessário conhecê-los em sua totalidade e diversidade antes de 
adentrar na seara de sua gestão. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Saúde - PGRSS (ANVISA, 2006), classifica esse material conforme suas características e 
os riscos delas inerentes e descreve por completo o significado desse gerenciamento. 
Destarte, o PGRSS tem grande importância no tratamento dos RSS, uma vez que é 
através dele que o prestador de serviços consegue educar os profissionais da saúde 
mantendo o cuidado interno nessas instituições alinhando suas estratégias de manejo, 
controle e descarte dos resíduos para evitar potenciais acidentes originados do ciclo uso e 
descarte. São inúmeras as responsabilidades imputadas aos prestadores geradores de 
RSS, todas amplamente regulamentadas em leis diversas que regulam o Gerenciamento 
de RSS. Facilmente constata-se que a Legislação que norteia o Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Saúde remete aos Estados e Municípios a tarefa de controle e 
fiscalização de suas diretrizes. A Constituição Federal vai além em seu art. 225, impondo 
ao Poder Público e à coletividade deveres e obrigações de defesa e preservação do meio-
ambiente, incumbindo ao primeiro, dentre outras, a obrigação de “controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 
para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente”. Outros dispositivos como a Lei de 
Crimes Ambientais, retratam as diversas sanções penais e administrativas que podem 
alcançar as instituições cuja atuação vão em desencontro à regulamentação. As sanções 
variam entre penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade, 
interdições temporárias de direitos e suspensão parcial ou total das atividades, podendo 
ser imputadas ainda na forma de multa pecuniária. Assim, concluiu-se que as inovações 
nos cuidados prestados aos profissionais da saúde e a eficácia nos tratamentos de seus 
respectivos pacientes são bem-vindos. Contudo, do uso desta tecnologia emana como 
subproduto os resíduos sólidos, cujo gerenciamento é primordial para evitar agravos à 
saúde humana e ambiental.  Sob pena de leis espera-se que o progresso na saúde 
caminhe em passos longos, mas de modo responsável e sustentável.  
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MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE ATLETAS: Um estudo de caso 
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O presente artigo tem o objetivo verificar como o projeto "Geração Futuro" contribui 
para a melhoria da qualidade de vida dos atletas participantes, estabelecendo meios 
para que o assunto seja explanado de maneira que se possa entender como ter e 
como levar qualidade de vida para os atletas. Primeiro, descreveu-se falar no primeiro 
capítulo sobre os conceitos e as particularidades de qualidade de vida levando 
conhecimento e tentando obter um pouco mais o entendimento para adquirir qualidade 
de vida. Posteriormente, discutiu-se falar sobre como conhecer o conceito de 
qualidade de vida e suas particularidades identificando como o esporte pode contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida. Sobretudo, é importante frisar que se tornou 
bastante comum, em questão de saúde utilizar o termo qualidade de vida. Mas isso 
nos leva seguir uma direção de noção e pensamentos a partir de argumentos que nos 
indicam que talvez qualidade de vida seja a ausência de doenças. Mas é fato que 
qualidade de vida também pode estar relacionada aos sentimentos, relação com a 
família, vida amorosa, social e ambiental. Portanto deve-se estabelecer que qualidade 
de vida pudesse ser tudo aquilo que nos agrada como: bens materiais, cultura. Vida 
social também pode ser taxada de qualidade de vida de um indivíduo para outro. No 
entanto pode-se resumir qualidade de vida em dois aspectos: estilo de vida e modo de 
vida. (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Qualidade de vida em modo geral vem sendo 
entendida nesse mundo moderno e associada com alimentação, segurança, cultura, 
bens materiais, entre outros. Notável que quando se faz uma análise é imprescindível 
aceitar que os demais fatores possam melhorar qualidade de vida de uma pessoa. 
Para que qualidade de vida seja conceituada de forma sensata e detalhada deve ir por 
princípios. Tais como saúde que é sempre relacionado à alimentação e principalmente 
a prática esportiva incluindo todo tipo de exercício físico. Mas nem sempre existe uma 
certeza sobre os conceitos de qualidade. No esporte, por exemplo; não se tem uma 
escala concreta que diz qual atividade que está ligada a qualidade de vida. Contudo 
ainda assim buscam comprovar que a atividade é sim uma fonte inesgotável de 
qualidade de vida, tanto é que os profissionais na área de educação física assumem 
um papel fundamental para conscientizar a sociedade em geral que movimento 
corporal tem enorme importância para obter uma qualidade de vida em questão de 
saúde.  
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O presente artigo tem o objetivo de verificar os impactos causados pela pecuária e tudo 
que a engloba. Primeiramente, verificará como a pecuária incentiva o desmatamento 
entendendo melhor seu processo e conhecerá os efeitos do gás metano produzido pela 
pecuária. A pecuária bovina no Brasil está crescendo cada vez mais devido a demanda 
de carne para consumo interno e externo do país, com isso a necessidade de aumento de 
áreas para maiores produções leva a ocorrência dos desmatamentos, desta forma, 
gerando grandes impactos ambientais, mesmo com a existência de leis formuladas no 
Código Florestal a dificuldade para estabelecimento e cumprimento das mesmas 
complica-se cada vez mais por falta de fiscalização que defendem e lutam para a 
estabilidade e preservação do meio ambiente tornando-se grande impasse procedente da 
própria fiscalização, assim empobrecendo as devidas leis por não serem executadas da 
maneira necessária, se essas brechas não existissem  haveria menos desmatamentos, 
porém contando também com a falta de consciência da sociedade de quão grande é o 
problema que uma produção pecuária extensiva pode causar com seus respectivos  
poluentes  e desmatamentos, agregando consigo o fato das alterações nas mudanças 
climáticas por emitirem gases de efeito estufa. Além de desmatamento a pecuária gera 
grande parte da liberação de gás metano através de fezes bovinas por meio do processo 
de fermentação entérica e dejetos, vista como a grande vilã causadora do aquecimento 
global. O presente trabalho justifica a necessidade de informatizar a sociedade das 
grandes ocorrências passadas despercebidamente aos olhos de quem preocupa apenas 
com a rentabilidade e tão pouco sabem que juntamente a essa ambição financeira tem se 
grandes impactos ambientais por ser uma fonte poluidora. Assim, os critérios voltados 
para a sustentabilidade ambiental mesmo com intuito de conservar o ecossistema estão 
empobrecidos, mesmo porque, não a esforços da parte do governo em fazerem 
investimentos para meios que promovem a redução de tantos poluentes, como aumento 
de tecnologia e melhorias nas fiscalizações (BARRETO; SILVA, 2009). 
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POLUIÇÃO SONORA: Um estudo sobre a legislação aplicável 
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O presente artigo tem o objetivo conhecer o conceito de poluição sonora e a legislação 
aplicável, identificar qual a influência da audição na saudade humana e por fim 
compreender os impactos da poluição sonora na saúde humana. Primeiro, descreverá 
sobre a poluição sonora e seus males a sociedade, e posteriormente será apontado 
como as autoridades vem criando maneiras legais para coibir esse tipo de impacto. O 
presente trabalho se justifica com a finalidade de levar informação as pessoas que não 
tem conhecimento do risco que vem se agravando cada vez mais que é a poluição 
sonora sobre adultos e crianças. As poluições existentes têm caráter negativo no meio 
ecológico geral, a poluição sonora hoje, encontrada em ambientes urbanos, afeta 
diretamente o indivíduo, é uma poluição mais centralizada que se concentra onde a 
mais números de pessoas, ou seja, zonas urbanas. A Lei n. º 10.625/2002 classifica a 
poluição sonora como ondas sonoras, vibrações que despertam sensações auditivas, e 
o ruído alto que vem a causar incomodo e danos a sociedade. O ruído e a sensação 
indesejada que invade o lar, o trabalho, o lazer, afeta a sociedade e reduz a 
produtividade. A poluição que se vê atualmente, tem uma forma peculiar de agir, assim 
se destacando dos outros tipos de poluição, ela ao contrário das outras poluições que 
agem fisicamente no indivíduo, a poluição sonora é calada e invisível, ela age na forma 
de pressão, que se exala de seu emissor que pode ser, um parelho eletrônico, um 
automóvel ou mesmo indústria a sua produção. (FARIAS, 2006). A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) cita a poluição sonora como um problema para a próxima década, 
relata que o ruído vem provocando males a saúde. Um estudo relatou que acima de 70 
decibéis, o ruído pode afetar o indivíduo. (DUARTE, 2007). 
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O presente artigo tem o objetivo de verificar quais as possíveis formas de combate ao 
desmatamento, observando as viáveis maneiras de preservar e conservar biomas nativos. 
Enquanto que os objetivos específicos são: conhecer os principais aspectos sobre o 
desmatamento; identificar quais os principais empreendimentos que levam ao 
desmatamento e, por fim, compreender quais principais formas de combate ao 
desmatamento, procurando maneiras e soluções para a preservação do meio ambiente.
Primeiro, discutirá que o desmatamento também conhecido como desflorestamento, de 
como vêm sendo a sua má utilização, para fins econômicos e por esse consumo 
desordenado a ponto de estar causando preocupações, principalmente com suas futuras 
consequências para os biomas e população que vivem dela e através dela. Procurando 
assim, esclarecer do que se trata desse tema e como está sendo discutido para informar a 
população de que se utiliza dela para satisfazer de seus próprios interesses.
Posteriormente, esclarecerá que as principais ações que levam ao desmatamento nas 
florestas tropicais e suas consequências, e como tais empreendimentos podem afetar o 
equilíbrio natural do planeta, causando prejuízos para a flora de um bioma. Portanto, 
com o presente trabalho pretende-se entender do quanto que o desmatamento vem sendo 
um assunto polêmico e preocupante ao mesmo tempo, e bastante discutido para 
possíveis soluções. Assim, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de melhoria 
e preservação do pouco que se tem de área verde no território brasileiro. As impactantes 
formas de desmatamento na região da Amazônia tem sido o tema bastante discutido 
pelos ambientalistas no mundo inteiro, devido da importância que a floresta amazônica 
que esta sendo atribuído a ela, isso na emissão de gás carbônico que como o resultado 
advêm da combustão das arvores que auxilia no crescimento da concentração desse gás 
na atmosfera, tendo o agravo no efeito estufa. Com isso, o problema influi em mudanças 
climáticas pela perda da proteção florestal, emissão dos gases. Contudo, como problema 
mundial, tem a certeza de medidas necessárias de urgência a serem tomadas para 
redução de aumentos de temperatura do planeta (LEMOS, 2008). 
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O presente artigo tem o objetivo de verificar como a sustentabilidade pode ser aplicada na 
prevenção de impactos da mineração. Primeiro descreverá a sustentabilidade seu conceito e 
aplicações. Posteriormente, discutirá os impactos da mineração. O presente trabalho se justifica, 
pelo fato de ser um tema bastante interessante, recentemente houve o fato do rompimento de 
uma barragem devido aos impactos da mineração, na cidade de Mariana/ MG, esse é um assunto 
que merece uma atenção especial, pois é dever da sociedade satisfazer suas necessidades 
presentes, sem comprometer as gerações futuras. Porém, a sustentabilidade não aborda apenas a 
questão ambiental aborda também a social, econômica, espacial e outras, ou seja, a 
sustentabilidade é algo muito amplo que envolve uma série de conceitos e opiniões, porém todas 
apontam para a questão da preservação do meio ambiente no presente e também para as 
gerações futuras (REZENDE, 2004). Por isso, o conceito de sustentabilidade é muito citado e 
pesquisado, pelo fato de existir várias visões sobre o tema, diversas interpretações são 
elaboradas e discutidas o tempo todo e mesmo assim as ciências disciplinares não conseguem 
lidar muito bem com os seus conceitos, e aplicações que realmente visem a sustentabilidade 
(MIKHAILOVA, 2004). A atividade mineradora desde o início da colonização gera impactos 
ambientais e os reflexos desses impactos são refletidos direto no cotidiano das pessoas alterando 
suas formas de vida, e muitas vezes causando prejuízos irreversíveis à população e ao meio 
ambiente (SOUZA et al, 2010). No entanto, a mineração e o desenvolvimento sustentável 
podem se conciliar desde que a atividade mineradora minimize seus impactos no meio 
ambiente, se preocupando com os recursos naturais disponíveis (ENRÍQUEZ, 2009). Na 
realidade a mineração está inserida em um contexto neoliberal, que faz com que costumem 
confundir crescimento econômico com desenvolvimento. Os impactos da mineração 
caracterizam-se pela degradação do meio ambiente, pois os processos utilizados durante a 
atividade mineradora são insustentáveis, o modo como os processos são realizados deixa 
evidente a não priorização da sustentabilidade (CURI, 2007).  
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O presente artigo tem o objetivo geral de verificar como os produtores da cidade de 
Unaí/MG atuam na redução dos impactos ambientais causados pela agricultura. Sabe-se 
que nos últimos anos o meio ambiente vem sofrendo cada vez mais com os impactos 
causados pela agricultura. O desmatamento, a poluição das águas dos rios e do solo são 
alguns dos mais preocupantes fatos. Uma outra área que tem sido bastante discutida são as 
grandes áreas de irrigações, pois a água se vê cada vez mais escassa (FIRMINO; 
FONSECA, 2008). Surge assim, a problemática que norteará o presente trabalho, qual seja: 
Como os produtores da cidade de Unaí/MG atuam na redução dos impactos ambientais 
causados pela agricultura? Primeiramente, serão conhecidos quais os impactos ambientais 
causados pela agricultura e seus principais aspectos, posteriormente serão discutidos como 
estes impactos prejudicam o meio ambiente. O presente trabalho de pesquisa tem como 
principal interesse conscientizar os produtores da preservação do meio ambiente, e do uso 
inadequado do solo, e do uso indevido dos agrotóxicos visando melhorar o futuro as atuais e 
as futuras gerações. Situações normalmente descritas como aspecto ambiental são a 
emissão de poluentes e emissão de resíduos, produzir resíduos líquidos, resíduos sólidos, 
poluentes atmosféricos, vibrações ou ruídos, não são objetivos das atividades humanas, 
mas esses aspectos estão totalmente ligados aos processos produtivos. São assim 
elementos que são partes de atividades ou produtos ou serviços. A identificação de 
aspectos ambientais é um processo continuo e que se deve não apenas considerar as 
condições normais de operação de uma organização, mas também condições anormais em 
que ocorrem alguns aspectos, algumas vezes em condições de emergência, passíveis de 
impactos significativos. (HENKELS, 2002). 
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O presente projeto de pesquisa tem o objetivo de verificar quais os impactos causados 
pelos lixões e aterros sanitários no Brasil, conhecer as espécies de disposição de 
resíduos sólidos, apontar quais os impactos dos lixões no meio ambiente, e, por fim, 
conhecer como são estruturados os aterros sanitários e sua aplicação correta. 
Primeiro, descreverá os tipos de resíduos sólidos, como funciona a coleta de lixo o 
descarte de todos esses resíduos, sendo ele o certo, que funciona em aterros 
sanitários porem ainda existe as maneiras erradas por serem mais fáceis onde contem 
lixões a céu aberto que é alvo da maioria desses resíduos. Posteriormente, discutirá
sobre a consequente expansão territorial, as consequências causadas pelo 
crescimento populacional, situações de lixos depositados em lugares inadequados, tem 
gerado uma série de fatores tais como a poluição do ar da agua e do solo. Foi 
escolhido um tema pouco falado para assim poder aprimorar os conhecimentos 
podendo repassar aos leitores informações sobre qual será o destino final que seu lixo 
produzido terá, mostrando também as formas corretas de lixões e aterros existentes no 
Brasil as maneiras corretas e incorretas de descarte de resíduos sólidos. Mas não é
somente isso, o depósito de lixo em lugares inapropriados tem causado problemas, 
mas graves como o desencadeamento de doenças graves. A gestão sustentável de 
resíduos sólidos inclui a redução de fontes geradoras, além de ter a inclusão de 
catadores de produtos recicláveis contendo a presença e o auxílio da administração 
pública que também e responsável por observar o gerenciamento dos resíduos desde 
a primeira etapa que a coleta até a última que seria a disposição final nos aterros 
sanitários (JACOBI, 2011). Ademais, o consumo cotidiano de produtos industrializados 
é responsável pela contínua produção de lixo. (MUCELIN, 2008). 
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O presente artigo tem o objetivo desenvolver pesquisas envolvendo a poluição hídrica e 
a qualidade da água, estabelecendo meios para que o assunto seja bem esclarecido, pelo 
fato da água ser fundamental para todos os seres vivos. A poluição hídrica é um 
processo que acontece devido ao descarte inadequado de lixos ou dejetos que alteram a 
composição biológica da água. Já a qualidade da água é muito importante, pois a 
consumimos em grande quantidade, se essa água estiver contaminada acarretará uma 
serie de doenças que não tratadas corretamente trará sérios danos a nossa saúde
(JAKUBOSKI; SANTOS; RAUBER, 2014). Primeiramente, o trabalho descreverá as 
várias formas de poluição hídrica, avaliando e apontando os principais aspectos da 
qualidade da água nos sistemas hídricos, apresentando suas formas e como combatê-las 
nesse impacto. Posteriormente, discutirá os impactos da poluição hídrica na qualidade 
da água, apontando como ocorre essa poluição, os problemas ocasionados dessa 
poluição para saúde humana e os mecanismos de defesa para combatê-la. O presente 
trabalho se justifica pela necessidade de ampliar conhecimentos sobre a poluição hídrica 
já que se enfrenta uma grande escassez de água, e se não houver cuidados pode sofrer 
consequências gravíssimas, tornando assim, um problema mundial, fazendo crescer uma 
vontade de descobrir formas para melhorar o combate a essa poluição, visando causar 
impacto no leitor, para que ele conscientize há não poluir, pois sem agua não se vive. 
Sobretudo, a poluição hídrica é uma das principais formas destruidora, que se 
desenvolve pela grande falta de cuidado e atenção da população, que só começa a tomar 
medidas após o acontecido. A água que está disponível para o uso adequado está em 
declínio tanto em quantidade como em qualidade, com a poluição deste devemos tomar 
muito cuidado, pois temos um grande índice de mortalidade devido à contaminação da 
água (JAKUBOSKI; SANTOS; RAUBER, 2014). 
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.
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O presente artigo tem como objetivo geral de verificar qual a importância do 
educador físico para o ensino integrado da educação ambiental, com objetivos 
de estudar o conceito de educação ambiental; verificar como aplica a 
interdisciplinaridade da educação ambiental, apontar a importância do 
educador físico para o ensino integrado da educação ambiental. No primeiro 
tópico, Segundo Jacobi (2003, p. 189), “a reflexão sobre as práticas sociais, em 
um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu 
ecossistema, cria uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre 
a educação ambiental”. Em seguida no segundo tópico o autor Marinho (2004) 
diz que para que se possam atingir as tais metas estabelecidas, ocorre uma 
reorganização das disciplinas escolares, agrupando-as em diversas áreas do 
conhecimento, e também uma ressignificação do conhecimento escolar, por 
meio da contextualização e da interdisciplinaridade. Sobretudo, o terceiro tópico 
o autor Bacci (2009) fala que Quando se relaciona sobre as implicações dos 
aspectos relacionados à educação ambiental, compreenda-se de que o papel do 
educador físico exerça uma importância grande perante todas as mudanças 
relacionadas aos assuntos abordados ao meio ambiente, pois a sua contribuição 
para o nosso ensino integrado a educação ambiental implica na 
responsabilidade de passar os saberes sociais aos alunos fazendo-os 
compreender sobre os seus deveres diante dessas transformações. 
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O presente artigo tem como objetivo verificar se a qualidade do ensino oferecido pelo 
curso de Educação Física da FACTU atende as expectativas dos acadêmicos. Ao buscar 
um ensino superior um dos pontos analisados é a referência passada sobre a Instituição, 
pois acredita-se que se está é positiva, provavelmente desenvolve um trabalho focado na 
melhoria e no desenvolvimento, bem como nos cursos que oferece. Ainda é importante 
lembrar que a concorrência está cada dia mais acirrada e para as Instituições de Ensino 
se manterem no mercado seu diferencial competitivo passa a ser a qualidade do ensino 
oferecido. Esta qualidade inclui metodologias em sala de aula, estágios, monitorias, 
projetos interdisciplinares, eventos, atividades extra curriculares, colocação do 
acadêmico no mercado, empregabilidade, entre outros. No primeiro momento é 
importante destacar os termos Educação e Qualidade, que sempre devem estar presente 
no ensino, pois hoje não há uma boa formação se não houver prática dos mesmos. Para 
obter qualidade é necessário ter professores qualificados e também alunos bem 
preparados. Algumas universidades, instituições de ensino e Unesco no Brasil tem 
procurado incentivar a formação de professores, melhoria da qualidade, incentivado as 
mudanças e inovações, itens estes que se tornaram inadiáveis face aos desafios que 
estão surgindo na sociedade do conhecimento de hoje. Também é importante destacar as 
mudanças educacionais que o Brasil vem passando nos últimos anos, apesar da 
expansão, o acesso dos jovens ao ensino superior ainda é muito restrito e concentrado 
nas classes mais altas da população. O ensino superior no Brasil, somente veio a ser 
organizado dentro de uma política pública na década de 1920, com a criação de um 
ministério exclusivo para tratar da educação de modo geral. Apesar de todas as 
diferenças e transformações que o mundo vem sofrendo, a educação brasileira ainda 
deixa a desejar, destacando a necessidade de políticas públicas voltadas para o ensino 
superior, incluindo as questões sociais e econômicas. Por fim, merece ressaltar que um 
número significativo de estudiosos abordam que todas as mudanças e transformações 
acontecem através de uma educação de qualidade, ficando assim explicita a necessidade 
de buscar melhorias e incentivos para a Educação Superior.  (UNESCO, 2003). 
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O presente artigo tem como objetivo apresentar as formas de acesso ao ensino superior, 
de maneira que ressalte todos os meios para que o tema seja entendido pelos 
interessados e esclarecido de forma que não fique dúvidas sobre os tipos de acesso.
Primeiro, abordou sobre as maneiras de acesso e como essa história iniciou, destacando 
as dificuldades e desafios enfrentados pelos estudantes, mas principalmente as 
mudanças que ocorreram no ensino. Logo em seguida foi exposto sobre os meios de 
acesso, quais os mais utilizados para ingressar no ensino superior, podendo destacar o 
vestibular que foi um método utilizado por muitas instituições, mas um número 
crescente de Instituições vem utilizando o Enem, SISU/PROUNI.  Este exame foi 
criado com objetivo principal de avaliar o ensino no decorrer de toda a vida escolar, 
utilizando seu resultado como forma de acesso ao ensino superior em universidades 
públicas e privadas. Portanto conclui-se que o ingresso ao ensino superior está se 
tornando mais fácil, pois as formas de acesso também estão contribuindo para isso, mas 
uma grande preocupação é com a formação e desenvolvimento deste jovem que está 
iniciando o ensino superior, pois segundo SOCRATES “a juventude deve ser 
caracterizada pela modéstia, amor, dedicação, justiça, e principalmente a educação. São 
estas as virtudes que devem formar o seu caráter”. 
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O presente artigo tem como objetivo descrever as principais características do ensino médio 
esclarecendo sua finalidade e necessidade, destacando a importância na formação social de cada 
indivíduo, as mudanças com relação ao ensino superior, além de descrever as dificuldades na 
ingressão e permanência no mesmo. Primeiro, apresentou os principais aspectos do ensino médio, 
sendo postura dos alunos, professores e métodos de ensino, expondo o ambiente escolar e suas 
aspirações, evidenciado sua relevância e dificuldades em formar indivíduos autônomos e 
democráticos, sendo que muitas vezes o próprio ambiente não vive nem oferece essas condições, 
além de indagar reformas educacionais que visam solucionar estas questões. Discutiu-se sobre 
evasão escolar no ensino médio baseando em pesquisas realizados pelo INEP - Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no período de 2010 à 2015. Posteriormente, 
abordou a implantação do ensino superior no Brasil, sua evolução desde então, características do 
ensino incluindo expansão, acessibilidade, importância de programas sociais impostos pelo 
governo, que através de bolsas de estudo permite que membros de classes sociais desfavorecidas 
alcancem a graduação, algo que anteriormente apenas era conseguido por membros sociais de 
classe alta. Ainda apresentou as diferenças do ensino médio para o superior evidenciado a 
importância que apresenta na formação de cada indivíduo, diferenças que após serem mais bem 
compreendidas deixam claro a atenção que cada fase de ensino deve receber. Trata-se de manter 
uma atmosfera de saber, para preparar o homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o 
saber vivo e não morto, nos livros ou no empirismo das práticas não intelectualizadas. Trata-se de 
formular intelectualmente a experiência humana, sempre renovada, para que a mesma se torne 
consciente e progressiva. Trata-se de difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com inspiração, 
enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a sedução, atração e ímpeto do presente. O 
saber não é um objeto que se recebe das gerações que se foram, para nossa geração, o saber é uma 
atitude de espírito que se forma lentamente ao contato dos que sabem. Enfim, a universidade é, em 
essência, a reunião entre os que sabem e os que desejam aprender. (TEIXEIRA, 1998). 
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O presente artigo tem como objetivo identificar a importância das cotas para o acesso ao 
ensino superior. O sistema de cotas é um dos meios utilizados para ingressar no ensino 
superior. As vagas reservadas às cotas são 50% do total de vagas da instituição, sendo que 
metade são para estudantes de escolas públicas, com renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a um salário mínimo e meio, levando em conta que um percentual correspondente a 
soma de negros, pardos, indígenas. Para ter acesso ao ensino superior através de cotas, o 
candidato precisa fazer uma prova e tirar uma média estabelecida pela própria instituição ou 
através do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), que é usado pelos estudantes como 
critério de seleção para bolsas parciais e/ou integrais, ainda se tem o Prouni (Programa 
Universidade para Todos) e Sisu (Sistema de Seleção Unificada). Atualmente, boa parte das 
universidades federais realiza a seleção de novos alunos através do Sisu. Algumas instituições 
estão adotando ações afirmativas que beneficia os estudantes de baixa renda, adotando os 
seguintes critérios: oriundos de rede pública de ensino, negros, pessoas com deficiências e 
indígenas. No ato da inscrição o candidato autodeclara a renda e a origem escolar, caso seja 
aprovado dentro da reserva de vagas, é necessário comprovar as informações prestadas; e as
raciais através da autodeclaração de raça. Com a introdução das cotas no ensino superior 
houve uma maior acessibilidade, facilitando o ingresso dos alunos que não tinham condições 
de ingressar no ensino superior, também houve um crescimento relevante do sistema de cotas 
nos últimos anos e de alunos matriculados no ensino superior. O aluno pode graduar nos 
cursos com aulas presenciais ou à distância, oferecido por universidades, centros 
universitários, faculdades, institutos superiores e centros de educação e tecnológica. Para que 
esta legislação educacional seja cumprida o MEC, a Secretaria de Regulação e a Supervisão 
da Educação Superior (SERES) fazem o acompanhamento. Entretanto pode-se perceber que o 
sistema de cotas é extremamente importante para a inserção de vários jovens no ensino 
superior, podendo ser visto como um programa de reparação e redistribuição.  
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O presente artigo tem como objetivo verificar à importância da extensão para o estudante do 

curso de Educação Física, estabelecendo uma maneira pela qual se possa entender de forma 

clara como aplicar e praticar atividades extensionistas de modo que agregue o “saber” aos 

acadêmicos e difunda o conhecimento a comunidade. O trabalho apura as funções e 

benefícios da extensão, destacando a ligação entre a faculdade e comunidade, em grande 

parte promovida pela Instituição de Ensino, buscando desta forma inovar o saber, podendo 

ainda destacar a característica de ser cultivadora e transmissora de novos conhecimentos.

Para melhor compreender foi abordado sobre a educação superior no Brasil, surgimento no 

país, finalidade pela qual foi implantada na sociedade, modelo seguido, pessoas com o 

privilégio de ingressar no ensino, áreas abordadas, primeiras universidades e faculdades 

criadas, responsáveis por estas no país e por fim as várias reformas que as Instituições de 

Ensino Superior passaram nos últimos séculos. Também foi abordado os conceitos de 

ensino, pesquisa e extensão, ou seja, o tripé da educação, apresentando a importância e 

benefícios de se praticar ambos em conjunto, analisando principalmente, a qualidade que se 

pode conquistar ao colocar em prática estas atividades. Enfim abordar estes itens é fazer 

com que o acadêmico possa refletir, vivenciar e ajudar na resolução de problemas da 

sociedade, contribuindo com ações sociais e outras atividades. Sobretudo, é importante 

destacar que o caráter social da universidade está na sua capacidade de investigar, inventar e 

buscar conhecimento e também de fazer com que tenha transformação nele. (CHAUÍ, 2001). 
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O presente artigo tem como objetivo apurar a contribuição e benefícios do 
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para o ingresso no ensino superior. 
O FIES é um financiamento estudantil que possibilita o acesso da população 
com uma renda menor a continuar os estudos, pois para muitos o sonho 
finaliza com a conclusão do ensino médio, isso por ter de buscar um emprego 
de forma que possa ajudar com as despesas da família, não conseguindo 
custear as despesas com uma faculdade. Perante essa situação fica difícil 
prosseguir com os estudos, mas a possibilidade de conseguir o FIES faz com 
que vários jovens voltem a acreditar e até mesmo realizem o grande sonho de 
ter uma formação superior, normalmente estes trabalham durante o dia e 
optam por cursos noturnos, em instituições particulares. Um dos critérios para 
conseguir este financiamento é realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) e consequentemente ter uma nota considerável. A finalidade do Fies é 
financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em 
instituições privadas. Para estas instituições participarem deste processo é 
necessário que os alunos estejam rigorosamente matriculados, além de ter 
uma avaliação positiva perante MEC. (APRILE; BARONE, 2008). Também é 
importante frisar alguns benefícios do FIES, podendo destacar o percentual 
custeado pelo governo (50 a 100%), taxa de juros (3,4% ao ano), forma de 
pagamento (carência de 18 meses), liberação de crédito para estudante do 
PROUNI, utilização da nota do ENEM (pontuação acima de 450 e não zerar na 
redação), além destes grande relevância deve ser dada a busca e realização 
do sonho de ter uma profissão. Entretanto, pode-se dizer que investir em 
educação superior, por meio do FIES, facilita o ingresso de vários alunos às 
instituições de ensino superior e a concretização ter em seu currículo um curso 
de graduação. (Schwartzman;1995).  
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O presente artigo tem como objetivo verificar a importância da pesquisa para os acadêmicos do curso de 

Educação Física, uma vez que pode ser vista como uma ferramenta didática para todas as disciplinas. A 

prática da pesquisa promove no acadêmico a habilidade de desenvolver suas próprias interpretações a fim 

de construir seu próprio conhecimento. Primeiro é relatado sobre a importância da pesquisa no ensino 

superior, pois a pesquisa deve além de ser utilizada nas disciplinas, estar presente no incentivo à produção 

de artigos, seminários, oficinas, debates e ter como princípio a investigação e questionamento, instigando 

os acadêmicos a buscar por respostas. Logo em seguido aborda o ensino através da pesquisa, pois incentiva 

o questionamento dentro da construção de um saber, onde o acadêmico vai formular suas próprias 

interpretações. Com a pesquisa o acadêmico deixa de ser um simples receptor de informações e torna-se 

um aprendiz no processo de construção do saber, ou seja, a prática da pesquisa em sala de aula faz com que 

o acadêmico passe a ser participante do processo de aprendizagem onde o mesmo analisa de forma crítica, 

expressa seu posicionamento e desenvolve condições de elaborar o próprio saber. Ainda é importante 

destacar que não se faz pesquisa e depois educação, ou, educação e depois pesquisa, as duas andam uma do 

lado da outra. A pesquisa é um processo que deve aparecer em toda caminhada educativa do sujeito, como 

princípio da emancipação. Para tanto, defender a pesquisa como indissociável ao ensino, dando assim, 

novas perspectivas ao processo de ensinar e aprender. Entretanto a prática de fazer pesquisa em sala de 

aula torna os acadêmicos participantes do processo de aprendizagem, onde os mesmos não aceitam de 

forma passiva as informações, mas analisam de forma crítica, expressando seu posicionamento e 

desenvolvendo condições de elaboração do próprio conhecimento. (KLEIN; WENZEL; BOFF, 2007). 
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ESTUDANTES PRATICANTES DE EXERCÍCIOS RESISTIDOS APRESENTAM MELHOR 
TEMPO DE REAÇÃO EM RELAÇÃO A SEDENTÁRIOS

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

A prática de exercícios resistidos têm demonstrado melhorar
diversas capacidades físicas como a força, agilidade e tempo de
reação (TR). Entretanto, tais melhorias no TR são mais
evidenciadas em indivíduos idosos (Pedro e Amorim, 2008),
sendo que em jovens os resultados são contraditórios.

Comparar o TR entre jovens praticantes de musculação e
sedentários.

Mulheres jovens praticantes de exercício resistidos apresentam
menor TR quando comparados a sedentários da mesma faixa
etária.

Okasaki, V.H.A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

Pedro, E.M.; Amorin, D.B. Análise comparativa da massa e forca muscular e do equilíbrio entre indivíduos idosos praticantes e

não praticantes de musculação. Conexões. v 6, Edição Especial, p. 174-183, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

 20 estudantes do curso de Educação Física da Faculdade de
Ciências e Tecnologia de Unaí (FACTU) com idade entre 18 e
27 anos.

• 10 sedentários - 5 mulheres e 5 homens.

• 10 Praticantes de musculação– 5 mulheres e 5 homens.

Critérios de seleção

 Sedentários – sem praticar exercício a pelo menos seis
meses.

 Praticantes de exercícios resistidos – praticantes de
musculação (três dias ou mais por semana) a pelo menos seis
meses.

Procedimentos

O TR dos indivíduos foi avaliado utilizando o software Reaction
Time Task vol. 2 (Okasaki, 2011).

• Inicialmente foi permitido que cada participante realizasse
cinco tentativas de forma a se habituar com o teste.

• Posteriormente os voluntários realizaram cinco tentativas e o
tempo de reação de cada uma foi computado.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).

Figura 1 – Tempo de reação entre sedentários e praticantes de 
musculação. * Diferença significativa (p < 0,05) 

O TR de mulheres mulheres praticantes de musculação foi menor
que de mulheres sedentárias (p<0,05). Mulheres sedentárias
apresentaram maior TR quando comparadas com homens
sedentários. Não houve diferença no tempo de reação de homens
sedentários e praticantes de musculação (Figura 2).

Palavras-chave: Atividade  Física. Sedentarismo. Capacidade Física.

SILVA¹, Murilo Rodrigues da
SILVA1, Lucas Ramon Rodrigues da

SOARES1, Fernando Andrade
MENDES1, Júnior Cézar

SOUZA1, Matheus Mendes de
ANDRADE2, Eric Francelino

1 Estudante do 5º período do curso de Educação Física
2 Professor 

O TR de praticantes de musculação foi menor que de
sedentários (p<0,05 - Figura 1).

Figura 2. Tempo de reação de homens e mulheres praticantes de
musculação ou sedentários. * Diferença significativa entre sedentários e
praticantes de musculação. # Diferença significativa entre homens e
mulheres.
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A IMPORTÂNCIA DO EDUCADOR FÍSICO PARA O ENSINO INTEGRADO DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO ESCOLAR 

 
 

RESUMO 
 

GONÇALVES1, Larissa
COIMBRA2, Mikaella Fernandes

BALBINO3, Cardoso Lucas Michelle
.

Palavra-chave: Educação Ambiental. Educador Físico. Âmbito Escolar. 
 
O presente artigo tem como objetivo geral de verificar qual a importância do 
educador físico para o ensino integrado da educação ambiental, com objetivos 
de estudar o conceito de educação ambiental; verificar como aplica a 
interdisciplinaridade da educação ambiental, apontar a importância do 
educador físico para o ensino integrado da educação ambiental. No primeiro 
tópico, Segundo Jacobi (2003, p. 189), “a reflexão sobre as práticas sociais, em 
um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu 
ecossistema, cria uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre 
a educação ambiental”. Em seguida no segundo tópico o autor Marinho (2004) 
diz que para que se possam atingir as tais metas estabelecidas, ocorre uma 
reorganização das disciplinas escolares, agrupando-as em diversas áreas do 
conhecimento, e também uma ressignificação do conhecimento escolar, por 
meio da contextualização e da interdisciplinaridade. Sobretudo, o terceiro tópico 
o autor Bacci (2009) fala que Quando se relaciona sobre as implicações dos 
aspectos relacionados à educação ambiental, compreenda-se de que o papel do 
educador físico exerça uma importância grande perante todas as mudanças 
relacionadas aos assuntos abordados ao meio ambiente, pois a sua 
contribuição para o nosso ensino integrado a educação ambiental implica na 
responsabilidade de passar os saberes sociais aos alunos fazendo-os 
compreender sobre os seus deveres diante dessas transformações. 
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TEMPO DE REAÇÃO EM MULHERES PRATICANTES DE ARTES MARCIAIS MISTAS (MMA) FITNESS

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Atualmente, as Artes Marciais Mistas (MMA) têm-se destacado no
cenário desportivo, sendo que o tempo de reação (TR) é uma das mais
importantes capacidades físicas utilizadas nesta modalidade, já que é
utilizada tanto em movimentos de ataque quanto de defesa (Andrade et
al, 2014). Assim como nas demais artes marciais convencionais, no
MMA o TR é um fator importante para o desempenho nas tarefas.
Desta forma, torna-se interessante avaliar o TR em indivíduos
praticantes de MMA.

Comparar o TR de mulheres praticantes de MMA Fitness com o de
sedentárias jovens e verificar a influência da idade sobre esta
capacidade física.

Não houve diferença significativa no TR entre mulheres sedentárias e
praticantes de MMA Fitness. Entretanto, houve correlação moderada entre
a idade e o TR apenas nas mulheres que realizam a prática de MMA.

Andrade, A. et al. Tempo de reação, motivação e caracterização sociodemográfica de atletas
iniciantes de Jiu-Jitsu. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. V. 22, n. 1, p. 111-121, 2014.

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participaram do estudo 20 mulheres, sendo 10 sedentárias (22,8 ± 3.9
anos) e 10 praticantes de MMA Fitness (31.5 ± 5.9 anos). Foram
incluídas apenas mulheres com idade entre 18 e 45 anos.

As voluntárias classificadas como sedentárias não se exercitavam a pelo
menos seis meses, enquanto as demais praticavam MMA a pelo menos
seis meses.

As participantes foram submetidas ao teste de TR a partir de estímulo
visual, utilizando o software Reaction Time Task vol. 2.

Inicialmente foram dadas cinco tentativas a cada voluntária de forma a
se habituar com o teste.

Posteriormente elas realizaram cinco tentativas e o tempo de reação de
cada uma foi computado.

Os dados de TR foram submetidos à ANOVA e teste t de student (p <
0,05). Foi realizada também a análise do coeficiente de correlação de
Pearson para os dados de TR médio e idade (p < 0,05).

Observou-se que nas mulheres praticantes de MMA (r = 0,73) houve
correlação positiva moderada, com dependência entre idade e TR, enquanto
nas sedentárias (r = 0,48) houve correlação fraca (Figura 2).

Palavras-chave: Tempo de reação. Estímulo visual. Artes marciais.
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Não houve diferença significativa entre o TR de mulheres sedentárias
e praticantes de MMA.

Figura 1. Tempo de reação em mulheres praticantes de MMA Fitness e sedentárias.

Figura 2. Resultados da análise de correlação de Pearson entre idade e tempo de reação
em mulheres praticantes de MMA Fitness.

Os resultados do presente estudo demonstram que a prática de MMA
mantém o TR semelhante entre mulheres com diferença de idade de
aproximadamente 10 anos.
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AVALIAÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO EM JOGADORES DE VOLEIBOL

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O Tempo de reação (TR) é um meio de avaliar a eficácia da
velocidade e do processamento de informações entre os
mecanismos centrais, representando o padrão de coordenação
neuromuscular onde os estímulos são decodificados pelo corpo
através de diferentes processos químicos, físicos e mecânicos,
permitindo iniciar a execução das ações motoras mais
adequadas para a resposta (Morales et al., 2011). Esta
capacidade física é frequentemente estimulada na prática do
voleibol, sendo interessante investigá-la.

Verificar o TR em jogadores de voleibol.

Jogadores de voleibol apresentaram menor tempo de reação
quando comparados com indivíduos sedentários.

Carreiro, L.RR.; Ferreira, I.R.; Machado-Pinheiro, W. Comparação de desempenho de
jogadores de voleibol e não esportistas em tarefas de orientação automática e voluntária da
atenção visual: um estudo exploratório. Psicologia: Teoria e Prática. v. 11, n. 2, p. 38-49,
2009.

Morales, A.P. et al. Tempo de reação motora no voleibol. Perspectivas Online. v. 3, n. 1, p.
42-49, 2011

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

• Grupo 1 – Sedentários: Adultos jovens (média de idade 21
anos) que não praticam exercícios físicos regularmente (5
mulheres e 5 homens).

• Grupo 2 – Jogadores de Voleibol: Jovens (média de idade 22
anos) que jogam voleibol semanalmente (5 mulheres e 5
homens).

Procedimentos

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), os voluntários realizaram o teste do TR avaliado através
do software Reaction Time Task vol. 2 (Okasaki, 2011).

Inicialmente os participantes realizaram cinco tentativas
consecutivas para se habituar à avaliação.

Posteriormente, foram realizadas cinco tentativas, que foram
computadas e posteriormente foi calculado o TR médio de cada
participante.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).

Figura 1 –Tempo de reação em jogadores de voleibol e sedentários.

Palavras-chave: Voleibol. Atividade Física. Tempo de Reação.
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2 Professor 

O TR dos jogadores de voleibol foi menor que o dos indivíduos
sedentários (p < 0,05 - Figura 1). Não houve diferença no TR
entre homens e mulheres, independente de serem sedentários
ou jogadores.

Os resultados do presente estudo corroboram com os
observados por Carreiro, Ferreira e Machado-Pinheiro (2009).
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TEMPO DE REAÇÃO EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: AVALIAÇÃO RELACIONADA 
A ADESÃO ÀS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

A Educação Física escolar deve proporcionar o
desenvolvimento de habilidades básicas e desenvolver a
autonomia de conhecimentos/habilidades/capacidades
necessárias à prática (Rodrigues et al., 2011). A ativação prévia
pode influenciar o desempenho em atividades que utilizam o
tempo de reação (TR). Desta Forma, torna-se necessário
investigar se estímulos prévios alteram o TR em indivíduos que
participam ou não das aulas de Educação Física.

Comparar o TR após uma atividade utilizando estímulo visual-
motor em estudantes do ensino médio que participam ou não
das aulas de Educação Física.

O TR após atividade com estímulo visual-motor, não difere em
adolescentes do ensino médio que participam ou não das
aulas de Educação Física.

Rodrigues, R.B. et al. Tempo de reação e equilíbrio em escolares com e sem professor de Educação Física nas séries iniciais.
Pensar a Prática. v 14, n. 2, p. 1-15, 2011.
Okasaki, V.H.A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

 16 estudantes do ensino médio da Escola Estadual Maria
Assunes Gonçalves, Unaí.

• Idade: 15-18 anos.

• Grupo dos que não participam: n = 8 (6 meninas e 2 meninos).

• Grupo dos que participam: n = 8 (3 meninas e 5 meninos).

Procedimentos

Após consentimento dos responsáveis, os participantes
desempenharam uma atividade de estímulo visual-motor.

Nesta atividade, todos os adolescentes realizaram movimentos
com os membros superiores à partir de informações visuais
fornecidas pelos pesquisadores.

Tais informações eram fornecidas por cores que previamente
foram relacionadas a um tipo de movimento, como por exemplo:
estender o braço, bater palma e colocar braço junto ao corpo.

Desta forma, sempre que os pesquisadores mostravam a cor, o
participante realizava o movimento relacionado.

Após a atividade o TR dos indivíduos foi avaliado utilizando o
software Reaction Time Task vol. 2 (Okasaki, 2011).

Figura 1 – Tempo de reação em estudantes do ensino médio que
participam ou não das aulas de Educação Física. 

Os resultados observados no presente estudo corroboram com os
de Rodrigues et al., (2011). Adicionalmente, o estímulo visual-motor
apresentado antes do teste pode ter aumentado o nível de ativação
de todos os participantes, justificando a falta de diferença
significativa entre os grupos avaliados.

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Prática. Tempo de reação.
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Mesmo havendo uma leve tendência em menor TR nos
estudantes que participam das aulas de Educação Física, não
houve diferença significativa neste parâmetro entre alunos
(Figura 1).

Análise estatística

• Os dados de TR foram submetidos à análise de variância (ANOVA)
e as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).
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COMPARAÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO ENTRE PRATICANTES DE CROSSFIT E 
MUSCULAÇÃO

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O CrossFit é um método de treinamento caracterizado pela
realização de exercícios funcionais, constantemente variados
em alta intensidade. Este tipo de treinamento utiliza exercícios
do levantamento de pesos, agachamentos, arrancos,
arremessos, desenvolvimentos, além de exercícios aeróbios
como remada, corrida, bicicleta e movimentos ginásticos como
paradas de mão, paralelas, argolas e barras (Tibana, Almeira e
Prestes, 2015). Este método visa desenvolver ao máximo as
três vias metabólicas e capacidades físicas como resistência
cardiorrespiratória, força, velocidade, coordenação, flexibilidade,
agilidade, equilíbrio precisão e tempo de reação (TR).
Entretanto, como se trata de um programa atual de exercícios,
torna-se importante avaliar sua eficácia sobre determinadas
capacidades físicas como o TR.

Comparar o TR entre praticantes de CrossFit e de musculação.

Não houveram diferenças significativas entre o TR de
indivíduos praticantes de CrossFit e musculação.

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

Tibana, R. A.; Almeida, L.M.; Prestes, J. CrossFit riscos ou benefícios?O que sabemos até o
momento? Revista Brasileira de Ciência e Movimento. v. 23, n. 1, p. 182-185, 2015.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

 Adultos jovens com idade entre 25 e 35 anos.

• Praticantes de CrossFit a mais de seis meses (n = 10).

• Praticantes de musculação a mais de seis meses (n = 10).

Procedimentos

Após o consentimento, os voluntários realizaram o teste de TR
através o software Reaction Time Task vol. 2 (Okasaki, 2011).

Inicialmente permitiu-se que cada voluntário realizasse cinco
tentativas consecutivas para se habituar ao teste.

Em seguida, foram realizadas cinco tentativas válidas, que foram
computadas.

Foram utilizados dois estímulos distintos que, a cada tentativa,
era alterado aleatoriamente pelo software.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).

Figura 1 –Tempo de reação praticantes de CrossFit e musculação.

Palavras-chave: CrossFit. Atividade Física. Tempo de Reação.
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1 Estudante do 5º período do curso de Educação Física
2 Professor 

O TR médio dos praticantes de CrossFit foi 1.71 ± 0.47
segundos enquanto nos praticantes de musculação este tempo
foi de 1.45 ± 0.13 segundos (Figura 1). O teste t de student não
acusou diferença entre os resultados.

Existe uma escassez de estudos avaliando o TR em praticantes
de CrossFit. Considerando que esta capacidade física é
importante na tomada de decisão em diversas atividades físicas,
recomenda-se que mais estudos sejam realizados.
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TEMPO DE REAÇÃO EM IDOSAS PRATICANTES DE HIDROGINÁSTICA

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O tempo de reação (TR) é uma capacidade física, que assim
como outras, deteriora-se com a idade do indivíduo (Rossato,
Contreira e Corazza, 2011). Todavia, mudanças nos hábitos de
vida podem atrasar a degeneração natural do organismo.
Dentre estas mudanças pode-se destacar a atividade física
regular.

Comparar o TR de idosas sedentárias com praticantes de
hidroginástica e verificar a existência de correlação entre idade e
TR.

Não houve diferenças significativas entre o TR entre as idosas.
Entretanto observou-se correlação forte entre idade e TR na
idosas praticantes de hidroginástica.

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

Rossato, L.C.; Contreira, A.R.; Corazza, S.T. Análise do tempo de reação e do estado
cognitivo em idosas praticantes de atividades físicas. Fisioterapia e Pesquisa. v. 18, n. 1, p.
54-59, 2011.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

• Dez idosas (75.6 ± 6.5 anos).

• Grupo 1 – Idosas sedentárias a mais de seis meses (n = 5).

• Grupo 2 – Idosas praticantes de hidroginástica a mais de seis
meses (n = 5).

Procedimentos

As voluntárias realizaram o teste de TR utilizando o software
Reaction Time Task vol. 2 (Okasaki, 2011).

Inicialmente permitiu-se que cada voluntária realizasse cinco
tentativas consecutivas para se habituar ao teste.

Posteriormente, foram realizadas cinco tentativas que foram
computadas e analisadas.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p<0,05). Foi
realizada a correlação de Pearson entre a idade e o tempo de
reação.

Figura 1 –Tempo de reação em idosas sedentárias e praticantes de
hidroginástica.

Palavras-chave: Tempo de reação. Hidroginástica. Mulheres.
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O TR médio das idosas praticantes de hidroginástica foi de (3.28
± 0.25 s) enquanto nas idosas sedentárias este valor foi de (2.72
± 0.90 s) (Figura 1). Entretanto, não houve diferença significativa
entre os valores.

Houve correlação positiva forte, com dependência entre o TR e
a idade nas idosas que praticavam hidroginástica.

Figura 2 –Tempo de reação em idosas sedentárias e praticantes de
hidroginástica.
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COMPARAÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO EM INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS E FISICAMENTE 
ATIVOS

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O tempo de reação (TR) é uma capacidade física que pode ser
influenciada positivamente pelo nível de treinamento físico (Lira,
2014). Adicionalmente, características como idade e sexo
também podem exercer influência sobre o TR.

Comparar o TR entre adultos jovens fisicamente ativos e
sedentários.

Não houve diferença significativa no TR entre indivíduos
sedentários e fisicamente ativos.

Lira, J.B.S. Análise do nível de aptidão física relacionada à qualidade de vida e trabalho de policiais
militares do 4º batalhão de Polícia Militar da Paraíba. Monografia. Universidade de Brasília. 2014.

Morales, A.P. et al. Tempo de reação motora no voleibol. Perspectivas Online. v. 3, n. 1, p. 42-49, 2011

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

Pedro, E.M.; Amorim, D.B. Análise comparativa da massa e forca muscular e do equilíbrio entre indivíduos

idosos praticantes e não praticantes de musculação. Conexões. v 6, Edição Especial, p. 174-183, 2008.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

 20 jovens - idade entre 20 e 30 anos.

• 10 sedentários - 5 mulheres e 5 homens.

• 10 fisicamente ativos – 5 mulheres e 5 homens.

Critérios de seleção

 Sedentários – inativos a pelo menos seis meses.

 Fisicamente ativos – engajados em atividade física regular a
pelo menos seis meses.

Procedimentos

O TR foi avaliado utilizando o software Reaction Time Task vol. 2
(Okasaki, 2011).

1. Cinco tentativas consecutivas para se habituar ao teste,
seguidas de cinco tentativas válidas.

2. Foram utilizados dois estímulos distintos que, a cada tentativa,
era alterado aleatoriamente pelo programa.

3. Ao final foi feita a média do TR de cada voluntário.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).

Figura 1 – Figura 1. Tempo de reação de adultos jovens sedentários e 
fisicamente ativos.

Palavras-chave: Exercício Físico. Sedentarismo. Capacidade Física.
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SILVA1, Eric Douglas Ribeiro da
ROCHA E SILVA1, Thiago Oliveira

SILVA1, Erika Aline
ANDRADE2, Eric Francelino

1 Estudante do 5º período do curso de Educação Física
2 Professor 

Não houve diferenças no TR entre indivíduos fisicamente ativos
e sedentários. Adicionalmente, não foram observadas diferenças
significativas para esta capacidade física quando homens e
mulheres foram comparados (Figura 1).

Grande parte dos estudos mostra que a prática de atividades
físicas melhora o TR (Pedro e Amorim, 2008; Lira, 2014).
Mesmo ocorrendo uma tendência a este resultado, tal diferença
não foi observada no presente estudo. Isto pode ter ocorrido
devido à diferenças na intensidade e tempo de prática dos
indivíduos fisicamente ativos, bem como a eventuais práticas
realizadas pelos considerados sedentários..
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TEMPO DE REAÇÃO EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O tempo de reação (TR) é o período necessário para que o
indivíduo responda a um estímulo por meio de uma ação
(Marques Júnior, 2011). O nível de experiência motora é um dos
fatores que pode influenciar nesta capacidade física. Desta
forma, crianças em diferentes níveis de ensino podem
apresentar variações no TR.

Comparar o TR de estudantes do 5º e 9º ano do ensino
fundamental.

Estudantes do 9º ano do ensino fundamental apresentaram
menor TR quando comparados a estudantes do 5º ano.

Marques Júnior, N.K. Tempo de Reação no Esporte: Uma Revisão.
Lecturas en Educación Fisica y Deportes. v. 16, n.163, p.1-1; 2011.

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

20 estudantes do ensino fundamental matriculados na Escola
Municipal Professor Anatólio, Buritis, MG.

• 5 meninos e 5 meninas matriculados no 5º ano.

• 5 meninos e 5 meninas matriculados no 9º ano.

Procedimentos

Após o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ter
sido assinado pelos pais, o TR dos estudantes foi avaliado
utilizando o software Reaction Time Task vol. 2 (Okasaki, 2011).

• Inicialmente foi permitido que cada participante realizasse
cinco tentativas de forma a se habituar com o teste.

• Posteriormente os voluntários realizaram cinco tentativas e o
tempo de reação de cada uma foi computado.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).

Figura 1 – Tempo de reação de meninos e meninas do 5º e 9º ano da
Escola Municipal Professor Anatólio.
* Maior tempo de reação entre os anos escolares.

O menor TR observado nos estudantes do 9º provavelmente
ocorreu devido à maior experiência motora destes indivíduos em
relação aos demais.

Palavras-chave: Tempo de reação. Estímulo visual. Escolares.

SILVA1, Mislane Barbosa da
SOARES1, Halisson Douglas Rodrigues                                                                                            

SILVA1, Luzia Ludmilia Santana da                                                                                             
GAIA1, Ana Flávia Martins                                                                                               

ANDRADE2, Eric Francelino

1 Estudante do 5º período do curso de Educação Física
2 Professor 

O tempo de reação dos alunos do 5º ano foi superior ao dos
estudantes do 9º ano (p<0,05). Não houve diferença significativa
no tempo de reação entre meninos e meninas no mesmo ano
escolar (Figura 1).
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TEMPO DE REAÇÃO EM MULHERES PRATICANTES DE ZUMBA

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

A Zumba é um modalidade de exercício onde se trabalha
componentes aeróbicos de resistência e tonificação para todo o
corpo. Nesta modalidade são utilizadas coreografias que
promovem aceleração do metabolismo, aumentam o tônus
muscular e melhoram o sistema cardiovascular (Vieira, 2014).
Entretanto, pouco foi investigado sobre os efeitos da Zumba no
tempo de reação (TR).

Verificar os efeitos da prática de Zumba sobre o TR em
mulheres.

A prática de Zumba melhora o tempo de reação em mulheres.

Marques Júnior, N.K. Tempo de Reação no Esporte: Uma Revisão. Lecturas en Educación Fisica y
Deportes. v. 16, n.163, p.1-1; 2011.

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

Vieira, A.J.M. Relatório de Atividades no Polirithmus – Centro de Fitness de Cantanhede. Monografia.
Instituto Politécnico da Guarda. 2014.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

 20 mulheres jovens - idade entre 20 e 30 anos.

• 10 sedentárias a mais de seis meses.

• 10 praticantes de Zumba a pelo menos seis meses.

Procedimentos

O TR foi avaliado utilizando o software Reaction Time Task vol. 2
(Okasaki, 2011).

Inicialmente cada voluntária realizou cinco tentativas
consecutivas para se habituar ao teste.

Em seguida, foram realizadas mais cinco tentativas que foram
computadas e posteriormente foi feita a média do tempo de
reação das participantes.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).

Figura 1 –Tempo de reação de mulheres praticantes de Zumba e
sedentárias. * Diferença significativa (p < 0,05).

Palavras-chave: Dança. Sedentarismo. Capacidade Física.

SILVA1, Renata Pedroso da
SOUSA1, Shaienny Carneiro

SANTOS1, Pamela Lisboa dos
BARBOSA1, Leiliane da Silva 

BARBOSA1, Fabiane  da Silva 
ANDRADE2, Eric Francelino

1 Estudante do 5º período do curso de Educação Física
2 Professor 

O TR das mulheres praticantes de Zumba foi inferior (1.79 ±
0.08 s) ao das sedentárias (1.44 ± 0.16 s) (p < 0,05 - Figura 1).

A melhoria do TR frente à prática de exercícios é um aspecto
comumente encontrado na literatura (Marques Júnior, 2011). Tal
fato ocorre devido à estimulação das várias capacidades
motoras que se aprimoram com o tempo de prática.
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AVALIAÇÃO DO TEMPO DE REAÇÃO EM JOGADORAS DE FUTEBOL

INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O tempo de reação (TR) tem um papel crucial em esportes
como o futebol, onde os jogadores encaram um ambiente
complexo que é constantemente modificado e necessitam obter
informações relativas à bola, aos companheiros de time e aos
adversários (Ruschel, 2011). Mesmo assim, pouco foi
investigado sobre o TR em jogadores de futebol, principalmente
da modalidade feminina.

Verificar o TR em atletas de futebol feminino .

Não houve diferenças significativas entre o TR de atletas de
futebol feminino e praticantes de outras modalidades
esportivas.

Okasaki, V. H. A. Reaction Time Task (v. 2.0). 2011.

Ruschel, C. et al. Tempo de reação simples de jogadores de futebol de diferentes categorias
e posições. Motricidade. V. 7, n. 4, p. 73-82, 2011.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Participantes

• Adolescentes com idade entre 10 e 16 anos.

• Grupo 1 – Não atletas: Adolescentes fisicamente ativas
praticantes de modalidades esportivas diferentes do futebol (n
= 10).

• Grupo 2 – Jogadoras de Futebol: Atletas da equipe de futebol
feminino da cidade de Bonfinópolis, Minas Gerais (n = 10).

Procedimentos

Após o consentimento por escrito dos responsáveis, as
adolescentes realizaram o teste de TR que foi avaliado utilizando
o software Reaction Time Task vol. 2 (Okasaki, 2011).

Inicialmente permitiu-se que cada voluntárias realizasse cinco
tentativas consecutivas para se habituar ao teste.

Em seguida, foram realizadas cinco tentativas, que foram
computadas e posteriormente foi calculada a média do tempo de
reação das participantes.

Análise estatística

• Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e
as médias comparadas por teste t de student (p < 0,05).

Figura 1 –Tempo de reação em jogadoras de futebol e praticantes de
outras modalidades esportivas.

Palavras-chave: Tempo de reação. Futebol. Mulheres.

OLIVEIRA¹, Thalita da Cruz.
XAVIER1, Débora Gonçalves

MOURA1, Cassia Kele de
SILVA1, Thamires de Oliveira

SILVA1, Maísa Pereira 
ANDRADE2, Eric Francelino

1 Estudante do 5º período do curso de Educação Física
2 Professor 

O TR das jogadoras de futebol (1.59 ± 0.42 s) não diferiu das
praticantes de outras modalidades (1.89 ± 0.22 s) (Figura 1).

Os resultados observados no presente estudo corroboram com
o destacado por Ruschel et al. (2011) onde foi relatado que o TR
de atletas mais experientes pode não diferir de atletas iniciantes.
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E VELOCIDADE EM ADOLESCENTES PRATICANTES DE FUTSAL

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA CONCLUSÃO

A evolução da aptidão física dos atletas na pratica do futsal
está relacionada a dois aspectos, saúde e habilidade. À saúde
corresponde à resistência cardiorrespiratória, composição
corporal, aptidão do músculo esquelético, força muscular e
flexibilidade, com relação à habilidades que inclui, agilidade,
equilíbrio, coordenação, potência e tempo de reação á um
estimulo. Assim, à aptidão física tem como objetivo capacitar
os praticantes com exercícios específicos com o propósito de
desenvolver capacidade motoras indispensáveis para a
realização de determinadas atividades¹.

Verificar a correlação entre o IMC e a capacidade física
velocidade em jogadores jovens de futsal.

PROCEDIMENTOS

1- Índice de Massa Corporal ³

2- Teste de Velocidade 50 Metros Parado³

Foi utilizado a corrida de 50 metros. Foram demarcadas duas
linhas no campo indicando saída e chegada. O avaliador se
colocou na linha de saída com o sinal de partida, “vai”, para
acionar o cronometro e os avaliados iniciar a corrida um de cada
vez o mais rápido possível.
Os índices obtidos a partir da medida do peso corporal (kg) e da
estatura (m²) do mesmo indivíduo, ou seja, divide-se o peso
corporal pela estatura ao quadrado (peso/estatura²).
Para analise dos dados coletados ultilizou-se teste T-Student
para cálculo das medias e desvios padrãoe a correlação de
Peason .

1.CHAGAS M. H. Associação entre tempo de reação e de 

movimento em jogadores de futsal. Rev. bras. Educ. Fís. 

Esp., São Paulo, v.19, n.4, p.269‐75, out./dez. 2005

2.MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. 2003. Fundamentos de 

metodologia científica. 5ª. Ed. Editora Atlas.

3.GUEDES, Dartagnan Pinto. Recursos antropométricos para 

análise da composição corporal. Rev. bras. Educ. Fís. Esp., 

São Paulo: v.20, p.115-19, set. 2006.

REFERÊNCIAS

Tabela 1 –Analise das médias e desvios-padrão das variáveis
(idade, estatura, IMC e velocidade)

Palavras-chave: IMC. Velocidade. Futsal.

¹ SILVA, Rayssa Lara Reis
SILVA, Maísa Pereira.

² DANTAS, Renata Elias Aparecida
¹ Alunas do Curso de  Educação Física-FACTU

² Professora do Curso de Educação Física- FACTU

A amostra foi composta por 15 indivíduos do sexo masculino
na faixa etária de 8 a 12 anos, com treinamento de 2 vezes na
semana, com tempo de 60 a 90 minutos. A amostra foi
realizada seguindo dois critérios, apto fisicamente e em
situação de saúde adequada no período dos teste.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foi encontrada correlação quando comparado IMC , peso
e a velocidade dos alunos(p>0,05). A tabela apresenta
também a velocidade média individual de cada aluno e
velocidade média do grupo.
Foi encontrada correlação entre as variáveis velocidade e
estatura (p=0,043) e entre as variáveis idade e velocidade
onde P=0,001

Concluiu-se nesse estudo que o IMC não mostrou relação
com a velocidade, porém houve correlação positiva para as
variáveis estatura e idade em relação a velocidade.
De acordo com os resultados encontrados constatamos que o
treinamento especifico do futsal resulta em diferentes
adaptações, em decorrência dos estímulos aplicados durante
o treino. Os quinze alunos praticantes do futsal devem ser
submetidos a testes como o apresentado no estudo, com isso
o professor poderá fazer uma avaliação diagnóstica dos
alunos e consequentemente melhorar o desemprenho da
equipe.
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPORAL(IMC) EM  INDIVÍDUOS SEDENTÁRIOS

INTRODUÇÃO

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), o IMC é
utilizado para classificar se uma pessoa está dentro de uma faixa
considerada ideal, no entanto, não pode ser aplicado com qualquer
um, é um índice mais utilizado com uma população que não tem uma
relação muito forte com a hipertrofia muscular¹. A obesidade é uma
doença crônica que envolver fatores sociais, comportamentais,
ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos e
genéticos.².Caracteriza-se pelo acúmulo de gordura corporal resultante
do desequilíbrio energético prolongado, que pode ser causado pelo
excesso de consumo de calorias e/ou sedentarismo³. A obesidade é
um problema de saúde pública porque predispõe o organismo à
doenças e a morte prematura. Já o sedentarismo encontra–se
associado a doenças e condições metabólicas adversas entres eles a
obesidade, hipertensão arterial, intolerância a glicose, alteração do
perfil, lipídico, ate alguns tipos de câncer 4.

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Identificar o IMC de adultos entre 47 a 63 anos e sua
composição corporal em indivíduos sendentarios.

PROCEDIMENTOS

Trata-se de uma pesquisa descritiva, com enfoque quantitativo

de caráter exploratório. Este tipo de investigação permite obter

informações acerca de condições existentes com respeito a

variáveis ou condições numa situação².

IMC

Peso

Estatura

Conclui-se que os participantes desse estudo, em sua maioria,
apresentaram sobrepeso. Um dos maiores problemas pode ser a falta
de exercícios físicos regular. Fazem-se necessário mais estudo nessa
área para melhor análise das causas de sobrepeso.

REFERÊNCIAS

Tabela 1.Caracterização da amostra

.

Palavras-chave: Indivíduos sedentários. Obesidade. Índice de massa corporal (IMC)
ROCHA. Renan.R¹

VILAS BOAS. Larissa.O¹
DANTAS.Renata.A.E²

1.Alunos do Curso de Educação Física da FACTU. 
2. Professora do Curso de Educação Física da FACTU

Altura (cm) Peso (Kg) Idade (anos) IMC(Kg/m²)

159,7(±4,95) 64,47(±11,5) 52,73(±4,57) 25,78(±3,78)
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Gráfico1.Índice de Massa Corporal de Adultos por participante
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Sobrepeso
Eutrofia

Gráfico2.Classificação do IMC dos adultos em percentuais

O objetivo desta pesquisa foi medir o IMC dos alunos do sexo masculino com idades de 47 a 63 anos. A amostra composta de 09 adultos. A estatura e o peso foram afer idos por uma trena e uma balança digital. O teste não apontou diferenças significativas quanto à estatura.O objetivo desta pesquisa foi medir o IMC dos alunos do sexo masculino com idades de 47 a 63 anos. A amostra composta de 09 adultos. A estatura e o peso foram afer idos por uma trena e uma balança digital. O teste não apontou diferenças significativas quanto à estatura.O objetivo desta pesquisa foi medir o IMC dos alunos do sexo masculino com idades de 47 a 63 anos. A amostra composta de 09 adultos. A estatura e o peso foram afer idos por uma trena e uma balança digital. O teste não apontou diferenças significativas quanto à estatura.O objetivo desta pesquisa foi medir o IMC dos alunos do sexo masculino com idades de 47 a 63 anos. A amostra composta de 09 adultos. A estatura e o peso foram afer idos por uma trena e uma balança digital. O teste não apontou diferenças significativas quanto à estatura.O objetivo desta pesquisa foi medir o IMC dos alunos do sexo masculino com idades de 47 a 63 anos. A amostra composta de 09 adultos. A estatura e o peso foram afer idos por uma trena e uma balança digital. O teste não apontou diferenças significativas quanto à estatura.O objetivo desta pesquisa foi medir o IMC dos alunos do sexo masculino com idades de 47 a 63 anos. A amostra composta de 09 adultos. A estatura e o peso foram afer idos por uma trena e uma balança digital. O teste não apontou diferenças significativas quanto à estatura.

1.JANUÁRIO, R. S. B. & NASCIMENTO, M. A. & BARAZETI, L. K. & REICHERT, F. F. &
MANTOAN, J. P. B. & OLIVEIRA, A. R. Índice de massa corpórea e dobras cutâneas
como indicadores de obesidade em escolares. Revista Brasileira de
Cineantropometria e Desempenho Humano. n.10.a3.pp.266-270,2008.
2.FLEGNER, A.; DIAS, J. C. Pesquisa & Metodologia: manual completo de
pesquisa e redação. Rio de Janeiro: Centro de Capacitação Física do Exercício.
1995.
3. NAHÁS, M.V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e
sugestões para um estilo de vida mais ativo. Londrina : Midiograf, 2001.
4.SALVE, M.G.C Obesidade e Peso Corporal: riscos e conseqüências
Movimento & Percepção.Espírito Santo de Pinhal, SP, v.6, n.8, jan./jun. 2006 –
ISSN 1679-8678.

.

Observa-se no gráfico 2 que a maioria dos participantes 
desse estudo (71%) apresentaram sobrepeso. 

Observa-se no gráfico 1 o IMC de cada participante . 
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Comparação do índice de massa corpórea em estudantes de ambos os 
sexos.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

A obesidade vem aumentando de forma alarmante, sendo considerada

uma epidemia mundial, atingindo todas as faixas etárias,

especialmente as crianças. No Brasil, as crianças mais atingidas pela

obesidade ainda pertencem às classes sociais mais privilegiadas,

apesar da tendência recente de uma mudança nesse perfil, parte do

problema pode ser atribuído às profundas alterações na composição

corporal que ocorrem no processo fisiológico do crescimento,

principalmente quanto às porcentagens de gordura, músculos e

ossos.¹ O sobrepeso na infância e adolescência é caracterizado por um

índice de massa corporal por idade (IMC/idade)². Em termos práticos,

na perspectiva dos serviços de saúde, é desejável que se utilize um

critério diagnóstico simples, de baixo custo, reproduzível e confiável,

que tenha alta sensibilidade e especificidade, minimizando, assim, a

ocorrência de diagnósticos falsos positivos ou negativos .

Avaliar o índice de massa corporal (IMC) e a diferença entre

escolares de ambos os sexos segundo padrão internacional e

diagnóstico de sobrepeso e obesidade.

Conclui-se que na comparação por sexo as meninas
apresentaram diferenças significativas quando comparadas
com os meninos para as variáveis peso e para o índice de
Massa Corporal.

PROCEDIMENTOS

Foi utilizado o método de Índice de Massa Corporal (IMC), sendo

a pesagem realizada com as crianças descalças, em uma balança

digital com capacidade de 0-150 kg e precisão de 100 g. Para a

coleta da estatura, as crianças foram colocadas descalças, em

posição ereta, encostadas numa superfície plana vertical, braços

pendentes com as mãos espalmadas sobre as coxas, os

calcanhares unidos e as pontas dos pés afastadas, formando

ângulo de 60º, joelhos em contato, cabeça ajustada e em

inspiração profunda. Essas medidas têm sido utilizadas por

vários autores como indicadoras de gordura corporal periférica

em crianças.

1.OLIVEIRA. Jessica Rodrigues. Revista brasileira de
crescimento e desenvolvimento humano.
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0104-
12822014000200013&script=sci_arttext&tlng=pt.

2. RUNNERS. IMC para crianças
.http://www.copacabanarunners.net/imc-criancas.html.

3. MELO. Maria. DIAGNÓSTICO DA OBESIDADE INFANTIL
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da
Síndrome Metabólica – ABES.
http://www.abeso.org.br/pdf/Artigo%20-
%20Obesidade%20Infantil%20Diagnostico%20fev%20
2011.pdf.

REFERÊNCIAS

Palavras-chave: crianças, IMC, obesidade. 

¹.GONÇALVES, Barbara.B.A.
¹ARAUJO. Eloane.K.R.

¹SOUZA, Monithely.L.R.
².DANTAS. Renata.A.E.

1.Alunos do Curso de Educação Física da FACTU. 
2. Professora do Curso de Educação Física da FACTU

A amostra foi constituída por 30 crianças de ambos os sexos

(meninas: n = 15; meninos: n = 15) com idades entre 8 a 10

anos de idade . Todas as crianças estudantes de escola pública

de Unaí. A existência de doença ou deficiência que impedisse a

realização dos testes e a eventual recusa em participar foram os

critérios de exclusão utilizados, o diretor e professor foram

informados dos procedimentos do estudo.

Observa-se na figura 1 que encontrou-se diferenças
significativas na comparação por sexo entre as variáveis peso
(p=0,030) e o IMC (p= 0,027).

Figura1.Comparação por sexo das variáveis : Altura , Peso, IMC
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE  MASSA CORPORAL (IMC) E CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA (CC)  DE PRATICANTES E NÃO 
PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

Nas últimas décadas, a obesidade se tornou um tema
amplamente discutido em âmbito global, devido ao crescente
número de portadores dessa condição e dos males que ela
pode ocasionar. Segundo dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS)4, estima-se que uma em cada três pessoas
esteja acima do peso no planeta. Obesidade que em sua
grande parte é causada pelo sedentarismo³; sedentarismo que
é caracterizado pela falta de atividade física no ser humano,
não somente no caráter da prática desportiva, mas em toda
sua amplitude, fazendo com que a saúde da pessoa entre em
declínio e esteja mais suscetível ao surgimento de patologias¹
.

Este presente trabalho tem como objetivo verificar Índice de
Massa Corporal (IMC) e a circunferência abdominal dos
praticantes e não praticantes de atividade física.

Conclui-se que os praticantes de atividades físicas desse
estudo mostraram-se melhores de forma significativa para o
Índice de Massa Corporal, peso e circunferência da cintura,
que é um medidor de risco de doença coronariana, o que
pode contribuir para uma melhor saúde e qualidade de vida.

PROCEDIMENTOS

Os procedimentos realizados pelos pesquisadores para
chegarem nas respostas em questão foram :

1-IMC

2- Circunferência da cintura

3-Peso

4-altura

Foi realizado um estudo transversal de coleta única de caráter
exploratório,onde foram entrevistados 20 praticantes de
atividades físicas sendo considerado praticante o individuo que
declarou fazer no mínimo 1 hora de atividade física e 20 não
praticantes de atividade física, do sexo masculino com idades
entre 18 e 28 anos de idade . Para a análise dos dados foi
aplicado o Teste T-Student .

1. CARVALHO, T. Exercício físico, os dois lados da mesma moeda. Florianópolis. Editora do Autor.
2009

2. LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2003.

3. Ministério da Saúde. Anuário estatístico de saúde do Brasil. 2013. [citado 2016 maio/0]. Disponível
em: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/anuario2013index.cfm

4. OMS, 2012. Estatística Mundial da Saúde 2012. Disponível em:
<http://www.who.int/gho/publications/world_he alth_statistics/2012/en/index.html>

5. SOUZA LJ, Neto CG, Chalita FEB. Prevalência de obesidade e fatores de risco cardiovascular em
Campos, Rio de Janeiro. Arq Bras Endocrinol Metab. 2001;

REFERÊNCIAS

FIGURA 1

Palavras-chaves: IMC,  Circunferência da Cintura, Obesidade

RODRIGUES, Murilo ¹
MENDES, Júnior Cézar ¹

SANTOS, Wilha Dornelas dos ¹
EUSTACHIO, Dyonata dos Santos¹

DANTAS, Renata A. Elias²

Médias e desvios padrão das variáveis analisadas entre praticantes e não 
praticantes de exercícios físicos 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Idade (anos) Massa 
Corporal 

(Kg) 

Estatura 
(CM) 

Circunferência 
da Cintura 

(Cc) 

IMC   

Praticantes 22,95(±2,44) 73,78(±6,01) 1,72(±2,85) 85,33(±3,42) 24,78(±1,58)  
Não 
Praticantes 

23,60(±2,68) 85,32(±7,30) 1,74(±5,81) 90,07(±5,79) 28,00(±2,18)  Figura1.Comparação das variáveis (IMC, Circunferência da Cintura, 
Altura e Peso ) entre praticantes e não praticantes de atividade física

1 Alunos do curso de educação física - FACTU 
2 Professora do curso de educação física - FACTU

p<0,05p<0,05

p<0,05

Observa- se na figura 1 uma diferença significativa entre
praticantes e não praticantes de atividades físicas,das
variáveis circunferência da cintura , IMC e peso (p<0,05) .
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ANÁLISE COMPARATIVA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

O treinamento de força consiste em incrementar a

função neuromuscular, sendo que observadas

adaptações na força máxima, inclusive recomendada

para promoção de saúde e aprimoramento da qualidade

de vida além de exercer importante papel no

desempenho de atividades esportivas, destacando-se a

pratica de exercícios com pesos ¹.

Fazer uma análise comparativa da composição corporal

de mulheres praticantes de exercício resistido.

Nesse estudo concluiu-se que no intervalo de dois

meses de prática do exercício resistido houveram

melhoras significativas no IMC, na diminuição do

percentual de gordura e da massa gorda. Todavia não

houve aumento significativa da massa magra.

Foi realizado um estudo transversal com 10 mulheres

praticantes de musculação com idade entre 24 e 29 anos.

Foi realizada uma 1º avaliação da composição corporal

das variáveis acima citadas e realizada uma comparação

com uma segunda avaliação após dois meses de

treinamento. Para isso foi utilizado o protocolo de (Pollock-

7 dobras²) para analise das variáveis peso magro, peso

gordo e percentual de gordura. Além disso, foi calculado o

índice de massa corporal (IMC) utilizando peso/estatura.

Para análise dos dados foi utilizado o teste (T-Student

pareado) utilizando-se o programa estatístico (SPSS

21.0).

REFERÊNCIAS

Observa-se na tabela 1 que para todas as variáveis

pesquisadas, exceto para a variável peso magro,

foram encontradas diferenças significativas quando

comparadas à 1º com a 2º avaliação.

Figura 1 – Determinação do LL em exercício resistido (LP)
para um participante diabético tipo-2.

Palavras-chave: Composição corporal; Musculação ;Exercício Resistido
SILVA, Tássio Lopes da¹

TRINDADE, Lorena Lorrany Silva¹
REIS, Romário Soares dos¹

DANTAS, Renata Elias²

¹ - Alunos do curso de Educação Física da Factu
² - Professor(a) do curso de Educação Física da Factu

1.GUEDES, Dartagnan Pinto. Recursos antropométricos
para análise da composição corporal. Rev. bras. Educ.
Fís. Esp., São Paulo: v.20, p.115-19, set. 2006.

2.JACKSON, A.S. & POLLOCK, M.L.Generalized
equations for predicting body density of men. Br. J.
Nutrition, v.40, n.3, p.76-90, 1985.
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A PERCEPÇÃO DO PROFESSSOR NEGRO ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO COMBATE 
AO PRECONCEITO RACIAL NAS ESCOLAS 

PROJETO DE PESQUISA 

                       MODESTO, 1Bruna Aparecida Gonçalves. 
                        NEVES, 2Dener Geraldo Batista. 

       
Palavras-chave: Professor. Preconceito. Negro. 

INTRODUÇÃO 
Desde as primeiras gerações, o negro é discriminado e tratado como escravo, para servir pessoas da alta 
sociedade. Os tempos mudam, mas o preconceito ainda existe de tal forma que pessoas já nascem com a 
ideia formada de se sentirem no direito de poder humilhar o negro. Independente da raça, cor ou sexo, 
todos são iguais e todos têm direitos. O professor negro vivencia dia a dia a luta contra a discriminação, 
no local de trabalho. Deveria ser tratado como qualquer outro, além do mais, o professor de pele negra 
carrega uma bagagem com mais histórias vividas e vivenciadas, a fim de poder chegar à instituição com 
intuito de poder mostrar seu potencial adquirido através de seus esforços e práticas adquiridas durante 
seu percurso de formação, é onde se depara com preconceitos. Como o professor negro encara o 
preconceito de cor na escola? O objetivo geral desse trabalho é identificar a percepção de 
professores negros acerca do preconceito na escola. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
De acordo com Santos (2005, p. 14), a discriminação racial se reproduz em vários contextos sociais das 
relações entre negros e brancos. Nesse contexto, a escola não está isenta dessas reproduções. Muito 
embora ela não seja meramente reprodutora de tais relações, acaba por refletir as tramas sociais 
existentes no espaço macro da sociedade. Pode-se dizer que diante das situações encontradas, a peça 
chave na escola é o diretor e nele devem ser depositadas toda confiança, representação e o principal, pois 
ele desempenha uma função relevante na construção da educação escolar, e é dessa forma que ele deve 
agir e trabalhar procurando vencer as dificuldades encontradas no contexto escolar, devendo elaborar 
questões pedagógicas, enfatizando a discriminação racial no meio escolar. Lembrando que a todo 
momento tanto o aluno quanto o professor sofrem preconceito, só pela diferença de cor, cabelo etc. 
Deve-se lembrar que a sociedade também se manifesta contra os dois agentes. 
 

METODOLOGIA 
Trata se de uma pesquisa aplicada, com uma abordagem qualitativa que utilizará como procedimentos 
pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. A coleta de dados será através de entrevista com dois
professores de uma escola pública do município de Unaí-MG. 
 

REFERÊNCIAS 
LAMPERT, Emâni. Professor negro: trajetória profissional de êxito- parte II. Fundação Universidade do Rio 
Grande, 1996. Disponível em: 
<http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/1998/Formacao_de_Professores/Trabalho/03_58_03_PROFES
SOR_NEGRO_TRAJETORIA_PROFISSIONAL.pdf,>. Acesso em: 02 abr. 2016. 
 

 

 
 
 
                                                 
1 Acadêmica do sétimo período do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
2 Professor do Curso de Pedagogia.   
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JOGOS E BRINCADEIRAS COMO FERRAMENTAS NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM LÚDICA NA AFABETIZAÇÃO 

PROJETO DE PESQUISA 
SOARES1, Bruna

 BUENO2, Mário Fernando Zarranz
NEVES3, Dener

 
Palavras-chave: Alfabetização . Aprendizagem. Lúdica 
 
INTRODUÇÃO 
A importância do lúdico na alfabetização no ensino fundamental, baseia-se no 
desenvolvimento da construção de sua personalidade e compreensão da realidade a qual se 
insere. Estimulando a capacidade de criação, abstração, fantasia, cognição, bem como aspecto 
emocionais e sociais na criança. A pesquisa tem como objetivo geral identificar como lúdico 
pode contribuir para alfabetização e letramento da criança. Justifica-se pela experiências 
adquiridas  nos estágios, que o espaço do ensino fundamental é o ambiente privilegiado e 
favorável no processo de ensino-aprendizagem da criança. 
REFERENCIAL TEÓRICO   
O lúdico desempenha um papel vital na aprendizagem, pois através desta prática o sujeito 
busca conhecimento do próprio corpo, resgata experiências pessoais, valores, conceitos, busca 
soluções diante dos problemas e tem a percepção de si mesmo como parte integrante no 
processo de construção de sua aprendizagem, que resulta numa nova dinâmica de ação, 
possibilitando uma construção significativa. (KISHIMOTO, 1994). O brincar e o jogar  
constituí como importantes fontes de desenvolvimento e aprendizagem, fazendo com que o 
aluno apoderar-se dos conhecimentos, e habilidades no âmbito da linguagem, da cognição, 
dos valores e da sociabilidade. 
METODOLOGIA 
Esta pesquisa se classifica, segundo seus objetivos, como pesquisa bibliográfica e qualitativa. 
De acordo com Figueiredo e Souza (2005) a pesquisa é qualitativa quando o pesquisador 
participa ativamente de todo o processo. A pesquisa será realizada através de entrevista semi-
estruturada com seis professores do ensino fundamental. A entrevista será realizada no 
segundo semestre do ano de 2016. Com isso se buscara obter das respondentes informações 
precisas sobre A importância dos jogos e brincadeiras no processo de aprendizagem lúdica na 
alfabetização.  
 

REFERÊNCIAS 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira. Org. 1998. 
FIGUEREDO,M. A; SOUZA,G.R.S. Como elaborar projetos ,monografias, dissertações e 
teses: da redação cientifica à apresentação do texto final.Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. 
 
 
 

                                                 
1 Acadêmica de pedagogia 
2 Professor do curso de pedagogia 
3 Professor do curso de pedagogia 
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VIOLÊNCIA ESCOLAR: AS CONSEQUÊNCIAS PARA O DESEMPENHO DO   
TRABALHO DOCENTE. 
PROJETO DE PESQUISA 

 
SILVA1, Thaiani Cristina Cândido da

OLIVEIRA2, Maria Aparecida
NEVES3, Dêner

 
Palavras-chave: Aluno. Escola. Professor. Violência escolar.  

INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como tema: Violência escolar: as consequências para o desempenho do 
trabalho docente, a escola é um local preparado para receber crianças e adolescentes, onde o 
professor tem um papel fundamental de ensinar, educar e socializar o aluno, mas, infelizmente 
esse cenário tem mudado muito ao longo do tempo, vem se transformando em um lugar de 
violência escolar. O Brasil é um país em que mais acontece violência contra o professor e ocorre 
mais no ensino fundamental e médio e esse pode ser um dos motivos para a educação brasileira 
não adquirir qualidade compatível com a de países desenvolvidos (SOUZA, 2007). As escolas 
são ambientes onde as competências devem ser adquiridas, reconhecidas e desenvolvidas, o 
professor, que é um profissional responsável pelo crescimento social do aluno, está ficando 
completamente preso pelas práticas de violências, por causa desses motivos, infelizmente, vai 
dificultando sua capacidade de estímulo em exercer sua profissão em sala de aula. Para tal 
partiu-se da problemática: quais são as consequências da violência escolar no desempenho do 
trabalho docente? O objetivo geral desse trabalho é: Identificar as consequências da violência no 
desempenho do trabalho docente. O motivo pela escolha do tema é o fato em que a autora desse
projeto estava em sala de aula, no papel de aluna e ter presenciado alunos agredindo o professor 
verbalmente e até mesmo com objetos e nada ter sido feito em favor da vítima.  
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Às ameaças, aumentam as intimidações de alunos contras professores, diretores e inspetores, 
com as promessas de agressões físicas depois do horário de aula e fora do ambiente escolar.Os 
motivos dos alunos muitas vezes são relacionados a notas e procedimentos disciplinares, as 
formas como o professor age em relação a punição dos alunos como suspensão temporária da 
escola, proibição de entrar na sala por atraso esse simples motivos geram ameaças ao professor. 
(ABRAMOVAY, 2002).  

METODOLOGIA 
Será uma pesquisa aplicada com  uma abordagem qualitativa, que utilizará como procedimentos 
a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso, tendo como local uma escola pública de Unaí-Mg, 
onde será aplicado o questionário com perguntas para os professores responder e a finalidade da 
pesquisa é saber se os professores já sofreram algum tipo e violência da parte dos alunos.  
 

REFERÊNCIAS 
ABRAMOVAY, M; RUA, M. das G. Violências nas Escolas. Brasília: UNESCO, Instituto 
Ayrton Senna, UNAIDS, Banco Mundial, USAID, Fundação Ford, CONSED, UNDIME, 2002. 
SOUZA, Jadir Cirqueira de. Refém da violência escolar: como reagir? Uberlândia-MG, 2007, 
Disponível em < http://www.justitia.com.br/artigos/1d04db.pdf >. Acesso em: 02 de mar. 
de2016. 
                                                 
1 Acadêmica do sétimo período de pedagogia 
2 Professora do curso de pedagogia 
3 Professor do TCC  
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FORMANDO LEITORES ATRAVÉS DA CONTAÇAO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇAO 
INFANTIL: A PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS 

 
PROJETO DE PESQUISA 

 
                                                                                        RAMOS,  Valquíria Aparecida da Cunha 

                                                                              MACHADO , Juliana Lacerda 
                                                                                                                   NEVES , Dener 

 
Palavras-chave: Formação de Leitores.Contação de História. Educação Infantil.  
 
                                                     INTRODUÇÃO 
 
Os contadores de histórias na antiguidade eram membros das comunidades e ofereciam conselhos e 
histórias à comunidade da qual faziam parte. Por meio da contação de história a sociedade recebia a 
herança cultural. Os contadores falavam de suas experiências e saberes ao contar histórias. E assim, a 
arte de narrar história tem suas raízes adquiridas ao longo do tempo. Acontação de história foi 
transmitida de forma oral e repassada de geração para geração, e junto dela foram repassados 
também saberes, crenças e valores.Ainda hoje, a contação de história representa um momento 
bastante atrativo e lúdico para as crianças, pensando nisso surge esta pesquisa que tem como 
objetivoprincipal analisar como a contação de história na educação infantil auxilia na formação de 
jovens leitores.  
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Para Coelho (2000) a literatura abrange duas áreas, a parte pedagógica e a arte, instigando a criança a 
se divertir com a magia do mundo encantado de descobertas, ela também motiva as crianças, por meio 
do aprendizado e materiais didáticos, que podem ser utilizados como recursos metodológicos pelo 
professor. Além do mais, o incentivo é primordial no ensinamento da criança e nenhuma informação 
será mais necessária durante o processo de ensino-aprendizagem, se não houver motivação e interesse 
pelo conteúdo escolar, por isso a contação de história pode funcionar como um excelente recurso 
metodológico para a formação de leitores na educação infantil, já que as crianças se sentem motivadas 
a ouvir e recontar histórias.  
 
METODOLOGIA 
 
Este estudo será realizado com base em uma abordagem qualitativa, em que se busca compreender a 
temática através de uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo, que será realizada em uma 
escola pública do município de Dom Bosco.O público-alvo serão professoras daeducação infantil. 
Serão aplicados questionários, que após a obtenção dos resultados, serão analisados, tabulados e 
expostos em forma de gráfico. 
 

REFERÊNCIA 
 
COELHO, Beth. Contar história: uma arte sem idade. São Paulo: Ática, 2000. 
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

OLIVEIRA.¹Hivenízia Calixta ,
SILVA.²Mariana Carla Medeiros,

XAVIER.³Edivânia Fernandes Araújo,

Palavras-chave: Contação de História. Criatividade. Professor. 
 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem  por  objetivo mostrar  como é importante a contação de histórias na educação 
Infantil. Tendo  como  objetivos específicos  conhecer a trajetória do desenvolvimento da literatura 
infantil e refletir a importância do papel do professor    na contação de história.   
  

REFERENCIAL TEÓRICO 
O início da literatura infantil pode ser marcado com Perrault, entre os anos de 1628 e 1703,  poucas 
crianças têm o hábito de ler em nosso país. A maioria tem o primeiro contato com a literatura
apenas quando chega á escola. (CADEMARTORI, 1994). Ao trazer a literatura infantil para a sala de 
aula o professor estabelece uma relação  dialógica com o aluno, o livro, sua cultura e a própria 
realidade.  

METODOLOGIA 
Com base em um enfoque metodológico qualitativo, a pesquisa será fundamentada  nos princípios 
da observação participante que propõe conhecer e compreender como está sendo utilizado a 
contação de histórias na educação infantil, segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 196) “o 
observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações.”O trabalho de campo 
ocorrerá no período de Março a Junho de 2016 com alunos de  5  anos de uma escola pública, será 
observado como as professoras narram às histórias e qual a reação dos alunos durante a narração. 
 

REFERÊNCIAS 
CADEMARTORI, Ligia. O que é literatura infantil? 6.ed São Paulo: Brasiliense,1994 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia 
científica. 7. ed.São Paulo: Atlas, 2010. 
 
 
________________________________ 
¹²Academicas do Cuso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologias de Unai- FACTU 
³Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologias de Unai- FACTU 
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RESUMO 
SOUSA1, Roselda Aparecida de.

Palavras-chave: educação e reformas. 
 
O livro Marcos históricos na reforma da educação, de Nigel Brooke (2012), resgata 
aproximadamente 50 anos de reformas educacionais, transitando entre vários países e 
promovendo a análise e a avaliação das políticas formuladas e implementadas entre as 
décadas de 1950 e 2000. A obra está dividida em nove seções, abertas por uma 
introdução do autor. São 63 textos que apresentam importantes reformas realizadas nos 
Estados Unidos, na Europa e na América Latina. A seção 1, "Reformas curriculares da 
Guerra Fria", demonstra a competitividade científica entre os Estados Unidos e a União 
Soviética, a confiança no desenvolvimento econômico e social, explicita questões sobre 
desenvolvimento curricular e material didático norte-americano influenciando o 
mercado brasileiro de livros didáticos em 1960. A seção 2, "O impacto da Teoria do 
Capital Humano", discute a importância do ensino técnico e profissionalizante para 
países em desenvolvimento. A seção 3, "Reformas revolucionárias", abre espaço para 
iniciativas educacionais dos socialistas latino-americanos e apresenta as reformas 
educacionais em Cuba, Peru e Nicarágua em 1970. A seção 4, "Uma nação em risco", 
trata do accountability, das reformas ligadas ao currículo e à avaliação de competências, 
dos testes high-stakes, da teoria da responsabilização e suas consequências e da 
padronização de testes no Brasil. A seção 5, "Racionalidade econômica", mostra a 
economia aproximando-se da educação, a desestatização da oferta escolar e a redução 
do papel do Estado. Aborda as escolas charter, reformas descentralizadoras acontecidas 
em países periféricos e analisa a criação dos conselhos municipais de educação no 
Brasil. A seção 6, "Crise cultural", apresenta o pensamento conservador britânico. Trata 
das reformas na Grã-Bretanha, da implementação do currículo conservador na década 
de 1980 a 1997 e da inclusão da competição das escolas por alunos e vauchers, e da 
terceirização dos serviços de apoio às escolas. A seção 7, "A reforma educacional no 
mundo globalizado", destinada à internacionalização das reformas educacionais na 
década de 1990. Aborda a competividade e trata dos organismos internacionais no 
processo de globalização da reforma educacional, principalmente, dos bancos de 
desenvolvimento. A seção 8, "Equidade", evidencia as razões da preocupação com a 
distribuição igualitária das oportunidades educacionais. Por fim, a seção 9, "A 
implementação das reformas em larga escala", apresenta as novas tendências das 
abrangentes e atuais reformas educacionais derivadas das enormes dificuldades em 
promover mudanças reais e duradouras advindas dos órgãos centrais. 

 
REFERÊNCIA  

BROOKE, Nigel (org). Marcos Históricos na Reforma da Educação. 1. Ed. Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Fino Traço, 2012. 
 

                                                 
1 Professora da Rede Estadual de Ensino – SEE/ MG; Pós-graduada em Língua Portuguesa e Inspeção 
Escolar e Mestranda pela UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora/MG. 
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A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Palavras-chave: Leitura. Imaginação. Criatividade. 

CARVALHO1, Taís Lourenço de.
  LEITE1, Lauany Alves Pereira.

NARDIN1, Ana Cristina de Moura.
XAVIER2, Edivânia Fernades Araújo.

 
 

INTRODUÇÃO 
Este estudo propõe investigar o seguinte tema: Qual o papel do professor na contação de 
histórias? Tem como objetivo geral compreender a importância do papel do professor na 
contação de histórias para crianças da Educação Infantil.  

 
REFERENCIAL TEORICO 

O ato de contar história na educação infantil permite que os mesmos possam liberar sua 
imaginação criando novos mundos e personagens diferentes da vida real.  Segundo 
FREIRE (2001, p.11), a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Portanto, a 
contação de histórias na vida da criança e também dentro do contexto escolar contribui 
para desenvolver a criatividade e a imaginação da criança.  

 
METODOLOGIA 

Com base em um enfoque metodológico qualitativo, a pesquisa será fundamentada  nos 
princípios da observação participante artificial que propõe conhecer e compreender 
como está sendo utilizado a contação de histórias na educação infantil. Segundo Lakatos 
e Marconi (2007.p.196) o observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter 
informações. O trabalho de campo ocorrerá no período de Março a Junho de 2016 com 
alunos de 4 anos de uma escola municipal, será observado como as professoras narram 
às histórias e qual a reação dos alunos durante a narração. 

 
REFERÊNCIAS 

FREIRE, Paulo. A Importância do Ato de Ler - em três artigos que se completam.
41ª edição - São Paulo. Cortez editora. 
MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos e 
Metodologia Cientifica. 6ª edição – São Paulo. Editora atlas.  
 

                                                 
1 Acadêmicas do curso de Pedagogia. 
2 Docente do curso de Pedagogia. 
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

FERREIRA¹, Brenda Rodrigues.
FIGUEIREDO¹, Darlene dos Reis.

 XAVIER²,Edivânia Fernandes Araújo.
Palavras-chave: Leitura. Imaginação. Professor.  

 
INTRODUÇÃO 

Esse projeto de pesquisa propõe investigar o seguinte problema: Qual a influência da contação 
de histórias na Educação Infantil no processo do desenvolvimento do hábito da leitura? Diante 
da perspectiva de que a leitura é fundamental, e que a escola possui um papel importante realizar 
esse estudo implica ter como objetivos: Recuperar a arte de contar histórias; Conhecer o 
contexto histórico da literatura infantil; Refletir sobre o papel mediador do professor na contação 
de histórias. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
  A arte de contar histórias permite o contato com a fantasia e libera a imaginação da criança. A 
história pode ser contada a qualquer momento e em qualquer lugar; ler para uma criança é poder 
rir, é ser cúmplice de um momento de humor, de descontração, de brincadeira, é suscitar o 
imaginário, é descobrir novas possibilidades de solucionar determinados problemas através das 
resoluções enfrentadas por cada personagem de uma história. (ABRAMOVICH,1997). 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo utilizando a pesquisa bibliográfica. De acordo 
com Lakatos e Marconi (2005, p.185), a pesquisa bibliográfica tem como “finalidade colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito dito ou filmado sobre determinado 
assunto”. Os dados serão coletados através da observação participante, que “consiste na 
participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo”. (LAKATOS e MARCONI 
2007). O trabalho de campo ocorrerá no período de Março a Junho de 2016 com alunos de 4 
anos de uma escola municipal, onde será observado como as professoras narram as histórias e 
qual a reação dos alunos durante a narração 

REFERÊNCIAS 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 
Científica. 5.ed. São Paulo: Atlas,2003.  
ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. 4.ed. São Paulo: Scipione, 
1997. 
 
 
¹Acadêmicas do 3° período do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Unaí. 
²Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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A IMPORTÂNCIA DA POESIA NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

MELO,1 Evânia Moura de Abreu.
XAVIER, 2 Edivânia Fernandes Araújo.

  
Palavras-chave: Poesia. Leitura. Educação Infantil. 
 

INTRODUÇÃO 
Esse projeto de pesquisa propõe investigar o tema: A importância da poesia nos anos 
inicias da educação infantil. Tendo como problemática: Quais as contribuições de se 
trabalhar a poesia na educação infantil para despertar nas crianças o gosto pela leitura?  
Tendo como objetivo geral: discutir a natureza da poesia na educação infantil e suas 
especificidades. E objetivos específicos: compreender a importância de se trabalhar 
poesia em sala de aula e refletir sobre as contribuições da poesia para despertar nas 
crianças o gosto pela leitura. O presente projeto é de extrema relevância para a 
sociedade, considerando que a poesia é essencial para despertar nas crianças bons 
hábitos, e aguçar o interesse pela leitura. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Na concepção de Averbuck (1985 p.68), a poesia pode desenvolver a personalidade, 
formar o gosto e a sensibilidade, possibilitar à criança o falar e o desenvolvimento do 
próprio “eu”, ela auxilia a compreensão da comunicação do irracional e do 
incomunicável funcionando como “antídoto” em uma civilização urbana e técnica. 
Nesse sentido, como profissionais da educação, devemos proporcionar o encontro das 
crianças com o poema.  
 

METODOLOGIA 
A presente pesquisa será realizada com abordagens metodológicas baseada em um 
estudo de observação participante, que consiste na participação real do pesquisador 
com a comunidade ou grupo. Para Mann (1970, apud Lakatos,2007, p.96) a observação 
participante é uma “tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado. 
Para fundamentar teoricamente esta pesquisa, buscaremos os estudos de (Averbuck 
1985 e Lakatos1970) entre outros que serão lidos, analisados e sintetizados através de 
artigos de revisão e científicos, relacionados ao tema de estudo. Está pesquisa será 
desenvolvida em uma escola particular, situada em Unaí-MG, com crianças do 
primeiro período da educação infantil. 
 
 

    REFERÊNCIAS 
AVERBUCK, Ligia Morrone. A poesia e a escola: In: ZILBERMAN, Regina (Org.).  
Leitura em crise na escola: as alternativas do professor. 5. ed. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1985, p. 68.  
LAKATOS, Eva Maria; Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 96. 
______________________________________________ 
1 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí - FACTU. 
2 Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí – FACTU 
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ALAN TURING E O COLOSSUS 
 

RESUMO 
ELIAS1, Cintia.

RERON2, Gabriel.
APARECIDA3, Erizam

Este trabalho visa abordar a vida do inglês Alan Mathison Turing (1912-1954), e sua 
contribuição para a Ciência da Computação. A Metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. 
Alan Turing inventou a chamada “Máquina de Turing”, foi pioneiro em Inteligência Artificial e 
Ciências da Computação. Foram contemplados autores como Morten Tyldum e Graham Moore. 
Alan Mathison Turing,  matemático britânico, logo cedo se interessou pela ciência, mas por seu 
trabalho ter sido desenvolvido na área de espionagem, somente em 1975 veio a ser considerado 
um grande nome na história da computação. A sua preocupação depois de formado era o que
poderia se fazer através da computação, assim as respostas iniciais vieram sob forma teórica 
quando, em 1936, consagrou-se com a projeção de uma máquina que pudesse fazer operações 
computacionais com um sistema de regras próprias. Para comprovar a inteligência artificial de 
um computador, Turing desenvolveu um teste que consistia em avaliar se um operador poderia 
diferenciar respostas vindas de computadores por respostas humanas. Em 1943, a ideia de 
computabilidade começou a ser delineada sob liderança de Turing e logo foi projetado o 
Colossus, computador inglês utilizado na Segunda Guerra Mundial que processava dados a uma 
velocidade de 25.000 caracteres por segundo. O Colossus tinha a missão de quebrar códigos 
alemães ultra-secretos produzidos pela Enigma, uma máquina de codificação. Os códigos 
mudavam frequentemente, obrigando o projeto Colossus tornar a decifração cada vez mais
rápida. Turing foi decisivo para a derrota do nazismo, uma vez que sua máquina reduziu a guerra 
em pelo menos dois anos. Como homossexual declarado, no início dos anos de 1950, foi 
humilhado em público, impedido de acompanhar estudos sobre computadores, julgado por 
"vícios impróprios" e condenado a terapias à base de estrogênio, o que, de fato, equivalia à
castração química. Deprimido, em 7 de Junho de 1954, com apenas 41 anos, cometeu suicídio 
comendo uma maçã envenenada. Conclui-se que Alan Turing é, sem dúvida, uma das 
personalidades mais importantes para o desenvolvimento da computação, pois suas contribuições 
foram importantes para a lógica matemática e várias outras áreas. 

REFERÊNCIA 
[1] TYLDUM, Morten; MOORE, Graham. O Jogo da Imitação (2014), cinebiografia do 
criptoanalista inglês Alan Turing. 
[2] O'CONNOR, John Joseph; ROBERTSON, Edmund Frederick. Turing Biography.
Disponível em: gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Turing.html Acesso em: 04 
Abril/2016.  
                                                 
1 Estudante do 2º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Delvito Alves da Silva. 
2 Estudante do 2º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Delvito Alves da Silva. 
3 Professora Orientadora 
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ALAN TURING E O COLOSSUS 
 

RESUMO 
ELIAS1, Cintia.

RERON2, Gabriel.
APARECIDA3, Erizam

Este trabalho visa abordar a vida do inglês Alan Mathison Turing (1912-1954), e sua 
contribuição para a Ciência da Computação. A Metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica. 
Alan Turing inventou a chamada “Máquina de Turing”, foi pioneiro em Inteligência Artificial e 
Ciências da Computação. Foram contemplados autores como Morten Tyldum e Graham Moore. 
Alan Mathison Turing,  matemático britânico, logo cedo se interessou pela ciência, mas por seu 
trabalho ter sido desenvolvido na área de espionagem, somente em 1975 veio a ser considerado 
um grande nome na história da computação. A sua preocupação depois de formado era o que
poderia se fazer através da computação, assim as respostas iniciais vieram sob forma teórica 
quando, em 1936, consagrou-se com a projeção de uma máquina que pudesse fazer operações 
computacionais com um sistema de regras próprias. Para comprovar a inteligência artificial de 
um computador, Turing desenvolveu um teste que consistia em avaliar se um operador poderia 
diferenciar respostas vindas de computadores por respostas humanas. Em 1943, a ideia de 
computabilidade começou a ser delineada sob liderança de Turing e logo foi projetado o 
Colossus, computador inglês utilizado na Segunda Guerra Mundial que processava dados a uma 
velocidade de 25.000 caracteres por segundo. O Colossus tinha a missão de quebrar códigos 
alemães ultra-secretos produzidos pela Enigma, uma máquina de codificação. Os códigos 
mudavam frequentemente, obrigando o projeto Colossus tornar a decifração cada vez mais
rápida. Turing foi decisivo para a derrota do nazismo, uma vez que sua máquina reduziu a guerra 
em pelo menos dois anos. Como homossexual declarado, no início dos anos de 1950, foi 
humilhado em público, impedido de acompanhar estudos sobre computadores, julgado por 
"vícios impróprios" e condenado a terapias à base de estrogênio, o que, de fato, equivalia à
castração química. Deprimido, em 7 de Junho de 1954, com apenas 41 anos, cometeu suicídio 
comendo uma maçã envenenada. Conclui-se que Alan Turing é, sem dúvida, uma das 
personalidades mais importantes para o desenvolvimento da computação, pois suas contribuições 
foram importantes para a lógica matemática e várias outras áreas. 

REFERÊNCIA 
[1] TYLDUM, Morten; MOORE, Graham. O Jogo da Imitação (2014), cinebiografia do 
criptoanalista inglês Alan Turing. 
[2] O'CONNOR, John Joseph; ROBERTSON, Edmund Frederick. Turing Biography.
Disponível em: gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Turing.html Acesso em: 04 
Abril/2016.  
                                                 
1 Estudante do 2º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Delvito Alves da Silva. 
2 Estudante do 2º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Delvito Alves da Silva. 
3 Professora Orientadora 
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
MENDES¹, Joyce.

RODRIGUES², Vanessa.
XAVIER³, Edivânia.

 
Palavras-chave: Contação de histórias. Educação Infantil. 

 
INTRODUÇÃO 

Este projeto de pesquisa propõe investigar o tema: A contação de histórias na educação infantil. O 
interesse por essa temática iniciou-se durante as atividades de estágio, onde se observou o 
desinteresse dos alunos pelo hábito da leitura. Assim, o projeto visa responder a seguinte 
problemática: Por que há tanto desinteresse das crianças pela leitura? Dessa maneira, o projeto 
tem-se o propósito de recuperar a arte de contar histórias, incentivando o hábito da leitura e 
despertando a imaginação. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
A literatura infantil sempre esteve ligada ao entretenimento e ao aprendizado da criança. Assim, a 
literatura é feita por escritores que têm como objetivo transmitir uma história através das 
ilustrações, tornando um texto prazeroso e dinâmico para o leitor. “O ato de contar histórias está 
basicamente relacionado com o trabalho da alfabetização, pois é um método que incentiva e 
desperta o interesse da criança pela leitura”. (PAÇO, 2009, p.14).  
 

METODOLOGIA 
Com base em um enfoque metodológico qualitativo, a pesquisa será fundamentada  nos princípios 
da observação participante que propõe conhecer e compreender como está sendo utilizado a 
contação de histórias na educação infantil. Segundo Marconi; Lakatos, (1970 apud Man 2007, 
p.196) a observação participante é uma “tentativa de colocar o observador e o observado do 
mesmo lado, tornando-se o observador um membro do grupo de molde a vivenciar o que eles 
vivenciam e trabalhar dentro do sistema de referência deles”. O trabalho de campo ocorrerá no 
período de março a junho de 2016 com alunos de 4 anos de uma escola municipal, será observado 
como as professoras narram as histórias e qual a reação dos alunos durante a narração. 

 
REFERÊNCIAS 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da metodologia 
científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
PAÇO,Glaucia Machado de Aguiar. O encanto da literatura infantil no Cemei Carmem 
Montes Paixão,Mesquita, Rio de Janeiro,30 de jan. 2009.Disponivel 
em:<WWW.ufrrj.br/graduacao/prodocencia/publicacoes/desafios-
cotidianos/arquivos/integra/integra_PACO.pdf> Acesso em: 2 de abril de 2016. 
______________ 
¹ Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
² Acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
³  Docente do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
OLIVEIRA¹, Natália.

SANTOS², Joyce
XAVIER³, Edivânia.

 
Palavras-chave: Contação de história. Educação Infantil. 
 

INTRODUÇÃO 
A contação de histórias é o caminho para a formação de leitores, o interesse por essa temática 
iniciou-se devido à importância de inserir a contação de histórias de forma lúdica dentro do 
contexto escolar, tendo como finalidade verificar alguns efeitos das narrativas orais, envolvendo a 
criança em um mundo de fantasias e imaginação. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
A literatura infantil tem capacidade de provocar emoção, prazer, fantasia, despertando interesse 
da criança. ”O inicio dela ficou marcada entre os anos de 1628 e 1703, que atraiu milhares de 
crianças, despertando o gosto e o prazer pela leitura, os primeiros livros infantis surgiram no 
século XVII”. (CARVALHO, 2013). 
 

METODOLOGIA 
Com base em um enfoque metodológico qualitativo, a pesquisa será fundamentada nos princípios 
da observação participante que propõe conhecer e compreender como está sendo utilizado a 
contação de histórias na educação infantil, segundo Man (1970 apud MARCONI; LAKATOS, 
2007, p. 196) a observação participante é uma “tentativa de colocar o observador e o observado 
do mesmo lado”. O trabalho de campo ocorrerá no período de março a junho de 2016 com alunos 
de 4 anos de uma escola privada, será observado como as professoras narram as histórias e qual a 
reação dos alunos durante a narração. 

REFERÊNCIAS 
CARVALHO. Greice Rufino de. A importância da contação de histórias para os 
desenvolvimentos da criança, Campo Grande, 3 dez 2013. Disponível em: 
<http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/52666/aimportancia-da-contacao-de-
historias-para-os-desenvolvimentos-da-crianca#ixzz45FqBMtCf>. Acesso em 4 abr. 2016. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia 
cientifica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
________________ 
¹Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí . ²Acadêmica 
do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí . 
³ Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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RESUMO 

SANTOS1, Kariely Moreira dos.
ALMEIDA2, Marília Borges de.

Palavras-chave: Tecnologia. Escola. Alunos. 

Este resumo é do livro Adeus professor, Adeus professora? Novas exigências 
educacionais e profissão docente de José Carlos Libâneo, publicado em 2001. O autor 
nesta obra expõe as novas exigências cobradas pela sociedade sobre o professor. É 
destacada a importância da escola, dos professores diante das constantes transformações 
tecnológicas e científicas que vem acontecendo na atualidade, é neste contexto que o 
professor torna-se mais necessário para a contribuição e formação dos indivíduos. No 
primeiro capítulo o autor apresenta diversos quesitos sobre o professor diante das 
multimídias e as dificuldades das escolas em relação à melhoria na qualidade da educação 
exigida por conta das transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e 
tecnológicas. O mundo exige pessoas preparadas para trabalhar no mercado de trabalho, 
portanto é função da escola entender as exigências e preparar os alunos no uso das 
capacidades cognitivas e na formação ética. Nos dias de hoje os docentes precisam-se 
alfabetizar em termos científicos e tecnológicos e principalmente mudar o pensamento 
em relação às máquinas de informação. O segundo se refere à importância da relação 
entre escola, docente e tecnologia na aprendizagem. Para o autor educação e comunicação 
sempre andaram juntas, é notório a importância das mídias para os indivíduos, por isso é 
necessário o professor compreender e saber utilizar as novas tecnologias para ajudar os 
alunos no processo de formação. O terceiro e último capítulo aborda as novas tecnologias 
da comunicação e informação onde seriam aplicadas para desenvolver competências 
cognitivas e operacionais por meio de uma nova racionalidade nos processos de 
aprendizagem baseada na informática. Deve-se repensar os métodos, objetivos, conteúdos 
e organização do ensino, aproximar teoria com a prática, aproximar futuros professores 
de professores em exercício, para que juntos aprendam a refletir sobre a própria prática, 
tornando-se profissionais crítico-reflexivos. O autor sugere a reorganização das práticas 
de formação com a criação e apoio aos Centros de Formação Inicial e Continuada, cujas 
metas priorizariam o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, o 
desenvolvimento organizacional, comunitário e a participação dos especialistas e 
professores na elaboração de seu projeto pedagógico. Existe sim lugar para a escola na 
sociedade tecnológica e da informação, porque ela cumpre um papel que nenhuma outra 
instância cumpre. Sem dúvida, há lugar nessa escola para os professores, pois sua 
presença torna-se indispensável para a criação das condições cognitivas e afetivas que 
ajudarão o aluno a atribuir significados às mensagens e informações recebidas das mídias 
e multimídias e formas variadas de intervenção educativa urbana. 

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências 
educacionais e profissão docente. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

                                                           
1 Acadêmica do 7° período de Pedagogia. 
2 Acadêmica do 7° período de Pedagogia.  
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RECICLAGEM DO LIXO NOS ANOS INICIAIS 

MARTINS¹, Larissa da Silva. 
OLVEIRA¹, Kele Tavares de. 

XAVIER², Edivânia Fernandes de Araújo. 
 

Palavras-chave: Reciclagem. Educaçao Infantil. Conscientizar. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho objetiva promover hábitos de reciclagem, mais especificamente a separação dos 
tipos de lixo, bem como reconhecer a matéria (lixo) como produto advindo dos recursos naturais. 
Por meio desse tema é enfatizado que o lixo não deve ser jogado nas ruas, nos rios, educando, 
assim, as crianças e as instruindo para que elas aprendam a selecionar o lixo.Como a reciclagem do 
lixo ensinada nos anos inicias refletirá na vida adulta? Portanto, realizar tal projeto implica ter 
conhecimento e hábitos concretos que revelem a urgência de preservação do planeta.  
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Oliveira (2005), afirma que as práticas interdisciplinares contribuem para um processo de ensino-
aprendizagem consistente e motivador para o aluno e o professor, em uma trajetória educacional da 
sociedade e da cultura brasileira. Os Parâmetros Curriculares Nacionais incorporam essa tendência 
e a incluem no currículo de forma a compor um conjunto articulado e aberto a novos temas, 
buscando um tratamento didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a 
mesma importância das áreas convencionais. O currículo ganha em flexibilidade e abertura, uma 
vez que os temas podem ser priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades 
locais e regionais e outros temas podem ser incluídos. Os Temas Transversais, portanto, dão sentido 
social a procedimentos e conceitos próprios das áreas convencionais, superando assim o aprender 
apenas pela necessidade escolar. 
 

METODOLOGIA 
O instrumento utilizado é a observação de como a escola destina o lixo produzido. A observação 
proporciona a obtenção de informações sobre os assuntos estudados, seja ele individual ou coletivo, 
fazendo com o que o pesquisador possa ter informações sobre determinados aspectos da realidade 
vivida. O trabalho de campo ocorrerá no período de março a junho de 2016 com alunos de quatro 
anos de uma escola do Município de Unaí – MG, onde serão realizadas atividades com os alunos. 
 

REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997. Brasília: MEC/SEF, 1997.  
Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2016. 
OLVEIRA, Antônio Carlos de. Projetos pedagógicos/práticas interdisciplinares: uma abordagem 
para os temas transversais. São Paulo: Avercamp, 2005. 
 
 
___________________________ 
¹Acadêmicas do quinto período do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Unaí 
² Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
XAVIER1,Edivânia.

SANTOS2, Larissa dos.
VALIM³, Viviana.

Palavras-chave: Histórias. Leitura. Professor.  
 

INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem por objetivo, estabeler a importância da contacão de historia na 
educação infantil, que tende mostrar a relação entre a literatura infantil e o processo de 
alfabetização. 
 
REFERENCIAL TEÓRICO  
O ato de narrar histórias na educação infantil além de trabalhar a emoção é também uma 
atividade lúdica que socializa, educa e informa, estimula a curiosidade na criança, 
desperta o imaginário, a construção de ideias, expande seus conhecimentos e faz com que 
ela vivencie situações de alegria e tristeza, ajudando a resolver conflitos e criando novas 
expectativas (RIBEIRO, 2010). O professor deve tornar-se um verdadeiro contador de
histórias, assumindo o papel de ator  e deixando fluir sua criatividade (TIBÚRCIO, 
2012). 
METODOLOGIA 
  
Com base em um enfoque metodológico qualitativo, a pesquisa será fundamentada  nos 
princípios da observação participante que propõe conhecer e compreender como está 
sendo utilizado a contação de histórias na educação infantil. Será realizado um estudo 
bibliográfico, de acordo com Lakatos e Marconi (2005, p.185) a pesquisa bibliográfica 
tem como “finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito 
dito ou filmado sobre determinado assunto”. O trabalho de campo ocorrerá no período de 
Março a Junho de 2016 com alunos de 4 anos de uma escola municipal, será observado 
como as professoras narram às histórias e qual a reação dos alunos durante a narração. 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA  
RIBEIRO, Elisa. a contribuição da contação de histórias para a aprendizagem na educação infantil. 
Curitiba:Universidade Tuiuti do Paraná; 2011. Disponível em: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://tcconline.utp.br/wp-
content/uploads/2012/07/a-contribuicao-da-contacao-de-historias-para-a-aprendizagem-na-educacao-
infantil.pdf&gws_rd=cr&ei=i5p4vr6sdiucwatojpwiba. Acesso em: 29 de março. 2016.  
 
TIBÚRCIO, Paula. Um contador de histórias deve ter um manejo amplo do idioma e muita leitura. 28 
de setembro de 2012. Disponível em: http://www.tecnologiaetreinamento.com.br/educacao/educacao-
infantil-educacao/contacao-de-historias-saiba-como-trabalhar-em-sala-de-aula/. Acesso em: 29 de março 
de 2016.  
 
                                                 
Docente¹ 
Acadêmica de pedagogia² 
Acadêmica de pedagogia³ 
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A ATUAÇÃO DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DA 
PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROJETO DE PESQUISA 
VIEIRA1, Jaqueline Silva.

CORDEIRO2, Thalita.
NEVES3, Dener

Palavras-chave: Psicomotricidade. Professor. Desenvolvimento. Educação infantil. 
 

 
INTRODUÇÃO 

No período da infância a psicomotricidade ganha destaque, pois, é neste determinado 
tempo que as funções psicomotoras começam a se desenvolver proporcionando a criança a 
descoberta do mundo externo e interno. E tem como objetivo principal o desenvolvimento dos 
elementos básicos que influenciam significativamente na vida intelectual da criança. A 
abordagem da psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma como a criança toma 
consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio dele, localizando-se no 
tempo e no espaço, mas para que a criança tenha um bom desempenho é necessário que toda 
criança passe por todas as etapas em seu desenvolvimento. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
De acordo com Le Boulch (1984) o objetivo central da educação por meio do movimento 

é a contribuição para o desenvolvimento psicomotor das crianças, na qual dependem a evolução 
de sua personalidade e o sucesso escolar. E para que a criança possa estar evoluindo em seu 
desenvolvimento psicomotor é necessário que o professor trabalhe na escola com atividades 
específicas que vão estar estimulando esse desenvolvimento psicomotor da criança. Mendonça 
(2004) destaca que quando o desenvolvimento psicomotor acontece de forma harmoniosa, acaba 
preparando a criança para uma vida próspera, pois, ela já vai conseguir dominar seu corpo e 
utiliza-lo com liberdade e agilidade de movimentos, o que torna mais fácil e equilibrado o contato 
com os outros. As relações afetivas e as aprendizagens psicomotoras estão ligadas uma na outra. 
A psicomotricidade é abrangente e pode contribuir de forma completa para os objetivos da 
educação. 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem caráter qualitativa, na qual será realizada entrevista semiestruturada com 
4 professores da educação infantil de uma escola particular no município de Unaí-MG, com o 
intuito de compreender e interpretar a opinião desses professores em relação a sua atuação no 
desenvolvimento da psicomotricidade das crianças. 

REFERÊNCIAS 
LE BOULCH, Jean. A educação pelo movimento: a psicocinética na idade escolar. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1984. 
MENDONÇA, Raquel Marins de. Criando o ambiente da criança: psicomotricidade na educação 
infantil. In: ALVES, Fátima. Como aplicar a psicomotricidade: uma atividade multidisciplinar 
com amor e união. Rio de Janeiro: Wak, 2004.p.19-34. 
 
                                                 
1 Acadêmica do curso de pedagogia  
2 Professora Orientadora  
3 Professor de TCC  
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A PERCEPÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR ACERCA DOS DIFERENTES 
MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL 

PROJETO DE PESQUISA 

COSTA1, Josimeire Aparecida Vieira da 
MOURA2, Maria íris Coelho de

NEVES3, Dêner
 Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Métodos de Alfabetização. 
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem como problema: qual a percepção do professor alfabetizador acerca dos 
diferentes métodos de alfabetização em uma escola da rede pública de Unaí, MG, em 2016? Tem 
como objetivo identificar a percepção do professor alfabetizador acerca dos diferentes métodos 
de alfabetização em uma escola da rede pública de Unaí, MG, em 2016. Ler e escrever são 
importantes para o exercício da cidadania, da inserção social e da realização pessoal. O modo 
como se ensina a ler e escrever terá um peso em toda a vida escolar posterior da criança, 
levando-a ao êxito ou fracasso escolar e a uma vida cidadã ou de exclusão social, daí a 
importância desse estudo. Os professores alfabetizadores não têm claro como desenvolver 
atividades voltadas para o letramento, expressando, dessa forma, um desconhecimento teórico 
sobre o que é alfabetização, letramento e a diferença entre essas duas práticas. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Val (2006) define alfabetização como o processo específico e indispensável de apropriação do 
sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilitem ao aluno 
ler e escrever com autonomia. De acordo com Fernandes (2012) o professor alfabetizador não 
tem clareza sobre a metodologia que sustenta o seu trabalho, seja no ponto de partida e 
encaminhamento da alfabetização, isto é se estes são analíticos ou sintéticos; seja em relação à 
unidade mínima de análise na relação entre fala e escrita, ou seja, se o método utilizado é global, 
silábico ou fônico e; ainda, quanto ao tipo de estimulação envolvida, se multissensorial ou 
tradicional. 

METODOLOGIA 
Pesquisa aplicada com uma abordagem qualitativa, que utiliza o procedimento de pesquisa 
bibliográfica e o estudo de caso, com participação de professores do turno vespertino de uma 
escola pública de Unaí, MG.  A técnica de coleta dos dados será uma entrevista semiestruturada, 
cujos resultados serão tabulados e analisados, apresentando-se os resultados alcançados.  
 

REFERÊNCIAS 
FERNANDES, Elisângela. O sujeito epistêmico de Piaget. Revista Escola.Disponível em: 
<http://revistaescola.abril.com.br/>. Acesso: 01 abr. 2016.. 
VAL, Maria da Graça Costa. O que é ser alfabetizado e letrado? 2004. In: CARVALHO, Maria 
Angélica Freire de (org.). Práticas de Leitura e Escrita. 1. Ed. Brasília, DF, 2006.  
 
 
                                                 
1 Acadêmica do 7º Período de Pedagogia da FACTU  
2 Professora orientadora 
3 Professor de TCC  
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O LÚDICO COMO AGENTE SOCIALIZADOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

PROJETO DE PESQUISA 
DIAS,1 Lucineide Barbosa.

 BUENO, 2Mario Fernando Zanrraz.
 NEVES,3 Dener Geralda Batista

  
Palavra-chave: Lúdico. Socialização. Educação infantil. 

 
INTRODUÇAO 

 
Educar uma criança de 04 e 05 anos significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 
aprendizagens, orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades infantis de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, bem como o acesso aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural Durante o 
período na Educação Infantil, a criança estabelece toda a base do seu desenvolvimento motor, intelectual 
e social. A aprendizagem surge da descoberta e curiosidade natural do indivíduo pelo mundo que o cerca. 
Portanto, a criança precisa de condições para experimentar, criar, construir e expressar-se livremente. Os 
trabalhos sobre o lúdico na educação infantil contribuem para o desenvolvimento de todos os aspectos 
básicos na aprendizagem e no processo de socialização. Esse estudo objetiva refletir sobre a importância 
da utilização de atividades lúdicas como agente socializador na Educação infantil, compreendendendo
que o lúdico é significativo para a criança conhecer, compreender e construir conhecimento, contudo a 
ludicidade não é somente a somativa de atividades ou brincar, é, antes de tudo uma maneira de ser, de 
estar, de pensar de encarar seu desenvolvimento sociocultural. Esse trabalho tem como problemática: O 
método lúdico adotado para ensinar as crianças dos 04 a 05 anos no município de Unaí-MG no período 
de 2016 vem sendo adequado para a socialização dos alunos? 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O lúdico é de origem latim ludos que remete para jogos e divertimento. O conceito de atividade lúdica 
está relacionado com jogos e com o ato de brincar. Neste brincar estão incluídos os jogos, brinquedos e 
divertimento e é relativa também à conduta daquele que joga, que brinca e que se diverte. Por sua vez, a 
função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu conhecimento e sua 
compreensão de mundo. Silva (2004, p. 31) chama a atenção para o fato de que “usar os recursos lúdicos 
não significa apenas brincar e sim desenvolver nas crianças a criticidade, criatividade, consciência, torná-
las transformadoras, e construam prazerosamente o conhecimento e ainda serem capazes de vivenciar 
atitudes de vida coletiva, solidária.”  

 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa aplicada com uma abordagem qualitativa, que utiliza como procedimento a 
pesquisa bibliográfica e o estudo de caso e será realizada entrevista com cinco professores de uma escola 
pública de Unaí – MG. 

REFERÊNCIA 
 

Silva, Maria Helena da A contribuição do lúdico no processo de aprendizagem na educação infantil. 
Rio de janeiro, 2004. Disponível em: < http: // www.avm.edu.br/ mono Pdf>. Acesso em: 21. abr. 2016. 
 
 
                                                 
1 Acadêmica do sétimo período Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
2 Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
3 Professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí.  
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A LITERATURA INFANTIL COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES 

PROJETO DE PESQUISA 
 

SOARES1, Lurdes Fernandes
MACHADO2, Juliana Lacerda

NEVES3, Dener
Palavras-chave: Literatura Infantil. Estratégia Pedagógica. Leitores.   

 
INTRODUÇÃO 

 
O estudo da literatura infantil representa uma forma de contribuição para o processo de 
formação de leitores nas séries iniciais do Ensino Fundamental, abordando valores que 
consequentemente desenvolverão o intelecto. Representa um método lúdico que 
permitirá trabalhar a pedagogia da aprendizagem, uma vez que transmite visão humana 
e cultural. Para que haja maior efeito e resultado é necessário respeitar o intercâmbio 
entre o agente e o paciente do processo, estimulando a fantasia e a criatividade. Este 
trabalho tem como objetivo principal analisar como a literatura infantil pode representar 
uma estratégia pedagógica para o processo de formação de leitores.  

REFERENCIAL TEÓRICO 
A literatura infantil é utilizada como prática recorrente na educação infantil para o 
envolvimento da criança com a leitura, desde a sua fase inicial de escolarização. 
Apresenta grandes potencialidades tanto na política, quanto na cultura como sugeri 
segundo Sena (2015). Hermes (2015) diz ter a literatura infantil a competência de
incentivar e inventar situações, onde a criança idealiza e vive momentos de alegrias, 
prazer e edificação da aprendizagem, de modo inclusivo no processo de alfabetização, 
tornando-o cidadão leitor, que conhece a magia da leitura e seu poder na história do ser 
humano. 

METODOLOGIA 
A presente pesquisa acontecerá através do método qualitativo. A abordagem qualitativa 
se torna crescente em importância como método de pesquisa aplicada nas diversas áreas 
do conhecimento, será usado na educação. Esta proporciona maior compreensão do 
problema. É um método indutivo e será usado para entender porque o indivíduo age, 
pensa e sente como o faz. A técnica de geração de dados utilizada será a entrevista 
semiestruturada, aplicada ao grupo alvo, sendo, uma docente da rede privada e uma da 
rede pública, ambas atuantes na educação infantil.  

REFERÊNCIAS 
HERMES, T. D. Literatura na Educação Infantil.Disponível em:< 
http://fael.edu.br/tcc/literatura-na-educacao-infantil/ > Acesso em: 20abr.2016 
SENA, M. N. de. A importância da literatura infantil na aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças.Disponível em:< http://fael.edu.br/tcc/a-importancia-da-
literatura-infantil-na-aprendizagem-e-desenvolvimento-das-criancas/> Acesso em: 12 
abr. 2016.  

 

 

                                                 
1 Acadêmica de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí.  
2 Professora Ma. do curso de Pedagogiada Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
3 Professor Me. do curso de Pedagogiada Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NO 
RENDIMENTO ESCOLAR DA CRIANÇA: UM ESTUDO DE 
CASO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PROJETO DE PESQUISA 
 

ALMEIDA1, Marília Borges de.
XAVIER2, Edivânia Fernandes de Araújo.

NEVES3, Dêner Geraldo Batista.

Palavras-chave: Família. Participação. Escola. 
 

INTRODUÇÃO 
A pesquisa propõe investigar o tema: a importância da participação familiar no 
rendimento escolar da criança. Busca-se uma resposta para a questão: De que 
forma a participação familiar contribui na construção da aprendizagem dos filhos 
nos anos iniciais do ensino fundamental? Compreender a relação da família e 
escola implica em perceber a importância do papel da família no processo de 
aprendizagem dos filhos. A instituição escolar é uma transição, um caminho para 
as crianças e jovens percorrerem entre a família e a sociedade, nesse percurso 
surgem algumas dificuldades como: assimilar as mudanças sociais e familiares e 
incorporar as novas tarefas. O interesse pela temática surgiu com as experiências 
propostas no momento dos estágios e com a escola onde a acadêmica trabalha, 
possibilitando a convivência diária com crianças que têm a família ausente, 
afetando em sua educação escolar. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
O presente estudo requer uma reflexão sobre o campo das relações da família e 
escola. A escola é uma instituição que completa a família, e que os dois 
ambientes necessitam ser um lugar agradável e afetivo para os alunos/filhos. Os 
pais e a escola devem ter princípios próximos para o benefício da criança. (TIBA, 
1996). 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa aplicada, de cunho qualitativo, utilizando a pesquisa 
bibliográfica e o estudo de caso. Os dados serão coletados através da aplicação 
de entrevista estruturada para quatro professores de uma escola Estadual de Unaí-
MG. 
 

REFERÊNCIAS 
TIBA, Içami. Disciplina, Limite na Medida Certa. 1. ed. São Paulo: Gente, 
1996. 
 

                                                 
1 Acadêmica do 7º período do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí.  
2 Professora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
3 Professor da disciplina TCC I da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO 
USO DAS TICs COMO ESTRATÉGIA PARA MOTIVAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 
PROJETO DE PESQUISA 

 
SANTOS1, Kariely Moreira dos.

XAVIER2, Edivânia Fernandes de Araújo.
NEVES2, Dêner Geraldo Batista.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação. Aprendizagem do aluno. Recursos 
tecnológicos. 
 

INTRODUÇÃO 
O ensino hoje requer mudança no papel do profissional de educação que possa estimular o aluno a buscar 
e selecionar as fontes de informações voltadas ao ensino e à pesquisa, estudando-as e recriando-as. A 
educação é um setor que está sendo transformado pelas TICs, e essa transformação caracteriza-se pelas 
modificações sociais e econômicas e propicia o desenvolvimento das TICs permitindo acesso rápido e 
distante da informação e produção de conhecimento. Por tanto, as dificuldades encontradas dentro da sala 
de aula podem ser amenizadas através das tecnologias, facilitando a aprendizagem dos alunos e utilizando 
o que eles mais gostam que são os recursos tecnológicos. Por isso, é colocada a seguinte problemática: até 
que ponto o uso das TICs pelos professores do 4° ano de uma escola privada de Unaí- MG vem sendo 
utilizado como fator para motivação da aprendizagem? A presente pesquisa tem por objetivo geral 
identificar a percepção dos professores acerca da importância do uso das TICs como estratégia para 
motivação da aprendizagem. O interesse por esse tema surgiu através das observações realizadas durante 
os estágios, onde foi possível perceber o interesse que os alunos possuem pelos recursos tecnológicos. 
Este estudo é de extrema relevância para a sociedade porque a proliferação do uso de tecnologias na 
educação tem sido um fator determinante para o desenvolvimento escolar. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Num mundo globalizado, que derruba barreiras de tempo e espaço, o acesso à tecnologia exige atitude 
crítica e inovadora, possibilitando o relacionamento com a sociedade como um todo. O desafio passa por 
criar e permitir uma nova ação docente na qual professor e alunos participam de um processo conjunto 
para aprender de forma criativa, dinâmica, encorajadora e que tenha como essência o diálogo e a 
descoberta. (BEHRENS, 2000, p. 77).  

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa aplicada, de cunho qualitativa, utilizando a pesquisa bibliográfica. Os dados 
serão coletados através da aplicação de entrevista semiestruturada com professores do quarto ano do 
ensino fundamental em uma escola privada do município de Unaí-MG. 
 

REFERÊNCIAS 
BEHRENS, Maria Aparecida. Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma emergente. 
Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwjpoOPxp_3LAhVBIZAKHTBDC1wQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.rochadabencao.or
g%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2FPROJETO-DE-APRENDIZAGEM-
COLABORATIVA-NUM-PARADIGMA-
EMERGENTE.doc&usg=AFQjCNE2Tb77SAN2aU2aTCx4FChUH0BhiQ&sig2=VuaKqMTIVVAME5c
HwkJqRA>. Acesso em: 07 abr. 2016. 
 

                                                 
1 Acadêmica do 7º período do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
2 Docentes do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
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A INFLUÊNCIA DO BULLYING NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA 
PERSPECTIVA DO ORIENTADOR 

PROJETO DE PESQUISA 
 

SOARES1, Kaylla Batista.
MOURA2, Maria Iris Coelho.

                                                                                                                  NEVES3, Dener Geraldo Batista. 
Palavras-chave: Bullying. Violência. Aprendizagem. 
 

INTRODUÇÃO 
O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking entre os países mais violentos no mundo, a violência 
escolar é a mais visível entre os jovens, tendo o bullying como sua manifestação mais cruel. O
Orientador Educacional, nesses casos, tem um papel de suma importância, pois com a
descoberta logo no início desse problema, seus efeitos não serão tão marcantes na vida da
vítima. As consequências para elas vão ocorrendo na medida em que há uma queda na 
concentração e dispersão, seguido também pelo desinteresse nos estudos e queda no 
rendimento, podendo chegar à evasão escolar. A partir desse tema e suas questões polêmicas, 
essa pesquisa surgiu da seguinte questão: qual a influência do bullying e principalmente seu 
efeito no rendimento escolar? O objetivo geral é refletir sobre a influência do bullying e seu 
efeito no rendimento escolar. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Silva (2010), afirma que o bullying é um fenômeno comportamental que vem deixando 
crianças e adolescentes reféns da insegurança e da ansiedade, intrometendo negativamente no 
processo de aprendizagem, justamente nos sentimentos de emoção, medo, angústia e raiva 
reprimida. As consequências para as vítimas desse fenômeno são graves e extensos, causando 
no âmbito escolar o desinteresse, déficit de concentração e aprendizagem, queda no rendimento 
e evasão (Fante, 2005). É dever da escola, proporcionar aos alunos uma formação consciente, 
onde eles serão capazes de compreender e criticar a realidade e atuar na sociedade em busca da 
superação das diferenças. O profissional da Orientação Educacional veio para somar, depois 
para auxiliar o contato direto entre educadores e educandos, e principalmente para contribuir 
com o processo de ensino-aprendizagem. 

METODOLOGIA 
Na presente pesquisa será utilizado o método de abordagem qualitativa sustentada por pesquisa 
bibliográfica, usando a pesquisa empírica conhecida por pesquisa de campo. Serão coletados 
dados com quatro Orientadores Educacionais em quatro escolas estaduais do município de 
Unaí - MG. 

REFERÊNCIAS 
FANTE, Cléo. Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 
6. ed. Campinas/SP; Verus, 2011.  
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado.1. ed. Rio de 
Janeiro: Fontanar, 2000. 
 
 
                                                 
1 Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
2 Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí 
3 Docente da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia de Unaí. 
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A DIFICULDADE DE INCUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA PERCEPÇÃO DO 
PROFESSOR. 

PROJETO DE PESQUISA 
                                                                                                                                                     CAMPOS1,Maria Lúcia 
de Carvalho  
                                                                                                                                                     BUENO2,Mário 
Fernando Zarranz   
                                                                                                                                                     NEVES3,Dener  
Palavras chave: Deficiência Visual. Educação. Inclusão. 
  

INTRODUÇÃO 
O trabalho em questão traz como Problema: Quais as dificuldades de inclusão escolar do aluno com 
deficiência visual na percepção do professor? A inclusão escolar do aluno com deficiência visual é um 
assunto polêmico no campo educacional, pois muitos são os argumentos gerados quando as práticas 
inclusivas são colocadas em discussão. No entanto, existe um número grande de estudos que apontam saber 
como o aluno com deficiência imagina sua inclusão na escola regular e é nesse contexto que surge o objeto
de estudos deste trabalho: analisar a dificuldade de inclusão escolar do aluno com deficiência visual na 
percepção do professor. 
  

REFERENCIAL TEÓRICO 
A educação inclusiva é definida como uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 
modalidades, que disponibiliza recursos e serviços, realiza o atendimento educacional especializado e 
orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino 
regular. (Revista Inclusão, p 15). A aceitação e flexibilidade do professor em relação à sua limitação é um 
dos principais fatores que afeta a inclusão do aluno com baixa visão. É necessário inclui-lo na sala de aula e 
no ambiente escolar, propiciar interação com seus colegas promover sua socialização, resgatar sua 
autoestima e cidadania. (RAMAGNOLLI apud AMIRALIAN, 2008, p.21) 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa aplicada com uma abordagem qualitativa, que utilizará como procedimentos a 
pesquisa bibliográfica e o estudo de caso que será realizado com 4 professores em uma escola pública do 
município de Unaí-MG em forma de questionário. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
INCLUSÃO - Revista da Educação Especial - Out/2005.Educação Inclusiva Acesso em: 27/02/16 às 
07h28min 
ROMAGNOLLI, Gloria Suely Eastwood; ROSS, Paulo Ricardo. Inclusão de aluno com Baixa Visão na rede 
pública de ensino: Orientação para professores. Curitiba, 2008. Disponível em: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1109-2.pdf. Acesso em: 15 de março de 
2016  
 
 
                                                 
1 Acadêmica do sétimo período de Pedagogia 
2 Professor do curso de pedagogia   
3 Orientador 
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A IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 12.796 DE 4 DE ABRIL DE 2013: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS NO MUNICÍPÍO DE UNAÍ 

PROJETO DE PESQUISA 

SANTOS1, Ana Carolina Martins dos.
OLIVEIRA2, Maria Aparecida de.

NEVES3,  Dêner.
 
Palavras-Chave: Educação Infantil. Lei nº 12.796. Qualidade do ensino. 

INTRODUÇÃO 
No que se refere à Educação Infantil no Brasil, destaca-se que somente a partir da 
proclamação da Constituição Federal de 1988, foi que se definiu o direito à educação a 
essa faixa etária, cabendo ao Estado o dever de garanti-lo e efetivá-lo, e aos 
Municípios, a responsabilidade pela oferta da educação infantil. A mais recente 
exigência legal, advinda da promulgação da Lei 12.796, de quatro de abril de 2013, 
provocou novas mudanças quanto à questão da oferta da educação infantil em 
instituições coletivas, ao estabelecer a obrigatoriedade da matrícula de todas as 
crianças a partir dos quatro anos de idade na educação básica, devendo ser 
progressivamente implementada até o final do ano de 2016. Dada essa realidade, o 
objetivo desse trabalho é o de analisar quais os desafios encontrados e as expectativas 
referentes à implantação da Lei nº 12.796 no município de Unaí – Minas Gerais, 
partindo-se da premissa que o prazo concedido aos municípios foi para que se 
procedesse à toda uma (re) organização estrutural imprescindível à qualidade do 
ensino.  

REFERENCIAL TEÓRICO 
A aprovação da Lei nº 12.796 de 4 de abril de 2013 pelo Congresso Nacional, tornou 
obrigatória a matrícula de todas as crianças a partir de quatro anos de idade na 
educação básica e representou um marco na educação brasileira, no sentido de que 
pode possibilitar a universalização e a democratização do acesso à pré-escola. 
(VIEIRA, 2011). No entanto, sua promulgação levantou alguns questionamentos por 
parte dos especialistas da área educacional, como por exemplo, se os municípios 
possuem condições suficientes para efetivar, com qualidade, dever de tal magnitude, 
visto que, a expansão por si só, não expressa quão justo é um sistema educacional. 
(CAMPOS, 2010). 

METODOLOGIA 
Este trabalho trata-se de uma pesquisa aplicada, com uma abordagem qualitativa, 
sendo utilizado o procedimento de pesquisa bibliográfica e dados em campo, coletados 
através da aplicação de entrevista semiestruturada a professores, inspetor escolar, 
pais de alunos e secretária municipal de educação. 

REFERÊNCIAS 
VIEIRA, Lívia Maria Fraga. Obrigatoriedade escolar na educação infantil. Revista 
Retratos da Escola, Brasília, DF, v.5, n. 9, p. 245-262, jul./dez. 2011. Disponível em: 
<www.esforce.org.br>. Acesso em: 17 mar. 2016. 
CAMPOS, Roselane Fátima. Democratização da Educação Infantil: as concepções e 
políticas em debate. Revista Retratos da Escola, Brasília, DF, v. 4, n. 7, p. 299-311, 
jul./dez. 2010. Disponível em: <www.esforce.org.br>. Acesso em: 17 mar. 2016. 
 
 

                                                 
1 Acadêmica de pedagogia 
2 Professora do curso de pedagogia 
3 Professor do curso de pedagogia 
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PERCEPÇÃO DO PROFESSOR ACERCA DAS DIFICULDADES PARA AVALIAR A 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROJETO DE PESQUISA 
 

PEREIRA3, Ana Luiza Fernandes. 
OLIVEIRA,4 Maria Aparecida de. 

NEVES5, Dêner Batista. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Educação Infantil. 
 

INTRODUÇÃO 
A avaliação é um desafio para os docentes. Na educação infantil existem peculiaridades que 
exigem visão e ações condizentes com a idade das crianças. A avaliação deve ser diária e 
contínua, promovendo, assim, o desenvolvimento dos infantes. O objetivo deste trabalho é 
analisar a percepção do professor acerca das dificuldades para avaliar a aprendizagem na 
educação infantil. Para tal partiu-se da pergunta: Qual a percepção do professor acerca das 
dificuldades para avaliar a aprendizagem na educação infantil? O interesse por esse tema surgiu 
através de aulas que tratam desse assunto e as formas utilizadas pelos professores para avaliar 
as crianças. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
A avaliação é um instrumento utilizado pelo educador para identificar a fase em que se encontram 
os seus educandos. Assumiu-se o conceito de avaliação de Luckesi (2000) como "um juízo de 
qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão." Na educação infantil 
a avaliação dos alunos é diária e contínua, através de registro, pois o fazer da criança é muito 
rico. De acordo com Costa; Gondim (2009) “Avaliar não é fornecer pareceres de um momento da 
vida da criança. É estar atento a milhares de modificações que estão ocorrendo simultaneamente 
neste ser humano.”A partir desse conceito, entende-se que o processo de avaliação é mais amplo 
do que se imagina e que esse deve se basear nos fazeres das crianças e não apenas a alguns 
momentos isolados de seu desenvolvimento. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada é pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A coleta de dados será feita 
através da aplicação de um questionário semiestruturado a cinco professores da educação infantil 
de uma escola pública do Município de Unaí- MG. 

 
REFERÊNCIAS 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 10. ed. 
São Paulo: Cortez, 2000. 
COSTA, Eliane Maria dos Santos. GONDIM, Maria Suzana Sobral Braga. A Avaliação na 
Educação Infantil. Revista Multidisciplinar e de Psicologia. p.32-39 Ano 3, n. 8. ISSN 1981-
1179. 2009.  
Disponível em: <http://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/117/117>.  Acesso em 19 
abr.2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
3Acadêmica do 7º Período do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí. 
4 Docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí.  
5 Docente da disciplina TCC I. 



123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOGOS E BRINCADEIRAS COMO FERRAMENTAS NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM LÚDICA NA AFABETIZAÇÃO 

PROJETO DE PESQUISA 
SOARES1, Bruna

 BUENO2, Mário Fernando Zarranz
NEVES3, Dener

 
Palavras-chave: Alfabetização . Aprendizagem. Lúdica 
 
INTRODUÇÃO 
A importância do lúdico na alfabetização no ensino fundamental, baseia-se no 
desenvolvimento da construção de sua personalidade e compreensão da realidade a qual se 
insere. Estimulando a capacidade de criação, abstração, fantasia, cognição, bem como aspecto 
emocionais e sociais na criança. A pesquisa tem como objetivo geral identificar como lúdico 
pode contribuir para alfabetização e letramento da criança. Justifica-se pela experiências 
adquiridas  nos estágios, que o espaço do ensino fundamental é o ambiente privilegiado e 
favorável no processo de ensino-aprendizagem da criança. 
REFERENCIAL TEÓRICO   
O lúdico desempenha um papel vital na aprendizagem, pois através desta prática o sujeito 
busca conhecimento do próprio corpo, resgata experiências pessoais, valores, conceitos, busca 
soluções diante dos problemas e tem a percepção de si mesmo como parte integrante no 
processo de construção de sua aprendizagem, que resulta numa nova dinâmica de ação, 
possibilitando uma construção significativa. (KISHIMOTO, 1994). O brincar e o jogar  
constituí como importantes fontes de desenvolvimento e aprendizagem, fazendo com que o 
aluno apoderar-se dos conhecimentos, e habilidades no âmbito da linguagem, da cognição, 
dos valores e da sociabilidade. 
METODOLOGIA 
Esta pesquisa se classifica, segundo seus objetivos, como pesquisa bibliográfica e qualitativa. 
De acordo com Figueiredo e Souza (2005) a pesquisa é qualitativa quando o pesquisador 
participa ativamente de todo o processo. A pesquisa será realizada através de entrevista semi-
estruturada com seis professores do ensino fundamental. A entrevista será realizada no 
segundo semestre do ano de 2016. Com isso se buscara obter das respondentes informações 
precisas sobre A importância dos jogos e brincadeiras no processo de aprendizagem lúdica na 
alfabetização.  
 

REFERÊNCIAS 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira. Org. 1998. 
FIGUEREDO,M. A; SOUZA,G.R.S. Como elaborar projetos ,monografias, dissertações e 
teses: da redação cientifica à apresentação do texto final.Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005. 
 
 
 

                                                 
1 Acadêmica de pedagogia 
2 Professor do curso de pedagogia 
3 Professor do curso de pedagogia 



124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE PEDAGOGIA ACERCA DA ATUAÇÃO DO 

PEDAGOGO EM AMBIENTES HOSPITALARES  
PROJETO DE PESQUISA 

 
ESCOBAR1, Débora Samara Aparecida Lopes.

2OLIVEIRA, Maria Aparecida de.
3NEVES, Dêner

 
Palavras-chave: Ambientes não-formais. Pedagogo hospitalar. Educação. 

 
INTRODUÇÃO 
Na atualidade encontram-se inúmeros espaços não-formais de educação, e devido as grandes 
transformações na sociedade e no mundo e suas necessidades, as ações educativas devem ir além 
dos espaços formais de educação, ir além dos muros das instituições de ensino, e estar presente 
em todos os ambientes que necessitam de ações educativas tais como: empresas, sindicatos, 
Organizações não Governamentais (ONG’S) e hospitais dentre outros.  A ênfase deste trabalho 
será, então, na percepção do estudante de pedagogia sobre a atuação pedagógica em hospitais, 
que é um tema pouco conhecido e que na realidade é incomum deparar com esse profissional 
neste ambiente. Acrescenta-se que existe um grande leque de oportunidades para o pedagogo 
hospitalar, buscando elucidar as áreas de atuações permitidas ao Pedagogo, no entanto o presente 
trabalho. 
REFERENCIAL TEÓRICO  
Ferreira e Medeiros (2012) relatam que nos últimos anos os espaços não formais teve um 
aumento significativo, surgindo a necessidade de maior compreensão da ação pedagógica além 
das instituições de ensino, conhecendo o cotidiano de pedagogos inseridos nestes espaços, 
principalmente em ambiente hospitalar percebendo qual o tipo de formação adequada esses 
profissionais devem ter e como eles atuam. 
METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento deste estudo será utilizada a pesquisa bibliográfica segundo Moresi 
(2003) a pesquisa bibliográfica e um estudo desenvolvido com base em materiais a publicados 
sendo acessível ao publico fornecedor instrumental analítico de dados para qualquer tipo de 
pesquisa sendo material de fonte primária ou secundária. A pesquisa terá uma abordagem 
qualitativa e a coleta de dados em campo ocorrerá através da aplicação de questionários com 
alunos de graduação do curso de Pedagogia. 
 

REFERÊNCIAS 
 

FERREIRA, Helena Perpetua de Aguiar; MEDEIROS, Normândia de Farias Mesquita. As 
Práticas Pedagógicas nos Espaços não Escolares: contextos, sujeitos e aprendizagens. VI 
Colóquio Internacional. São Cristovão, RJ, 2012. Disponível em:< 
http://educonse.com.br/2012/eixo_19/PDF/22.pdf > Acesso em 09 de mar. de 2016. 
 
MORESI, Eduardo. Metodologia da Pesquisa. Universidade Católica de Brasília - UCB. Pró-
reitoria de Pós-graduação. Programa de Pós-graduação stricto senso em gestão do conhecimento 
e tecnologia da informação.Brasília, DF, 2003.Disponível em : 
<wttp://www.unisc.br/portal/upload/.com_arquivo/metodologia_da_pesquisa.pdf> Acesso em 18 
de abr. 2016. 
                                                 
1 Acadêmica de pedagogia 
2 Professora do curso de pedagogia 
3 Professor do curso de pedagogia 
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A IMPORTÂNCIA DOS PROJETOS DE REUTIILIZAÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NAS SERIES INICIAIS. 

PROJETO DE PESQUISA 

PERES1, Débora Fernanda Costa.
CNOSSEN2,Elismar de Jesus Nunes

NEVES,3 Dener Geraldo Batista
Palavras-chave: Reutilização. Educação. Projetos. 

 
INTRODUÇÃO 

O projeto a ser apresentado, sugere que a educação ambiental seja inserida no contexto escolar como 
proposta interdisciplinar visando à integração, promoção e a interação da temática, produzindo um 
conhecimento abrangente e coletivo. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a 
educação ambiental deve ser trabalhada nas escolas como tema transversal e sua função é contribuir para a 
formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo 
comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. O interesse por essa 
temática surgiu pelo anseio de contribuir com a preservação do meio ambiente, além de se trabalhar a 
ludicidade por meio da reutilização de materiais recicláveis na confecção de brinquedos de sucata. O projeto 
em questão tem como objetivo desenvolver oficinas de reutilização de resíduos sólidos na confecção de 
brinquedos e analisar a importância da ação na educação ambiental. De acordo com que foi mencionado, este 
projeto partiu do seguinte problema: qual a importância dos projetos de reutilização no contexto da educação 
ambiental nas séries iniciais? 

REFERENCIAL TEÓRICO 
O planeta chegou a um ponto onde se faz necessário criar estratégias de mudanças urgentes e eficazes, para 
tentar amenizar os danos causados ao meio ambiente, no entanto para que tais estratégias tenham eficácia é 
preciso que a escola desde cedo apoie a causa. Entendendo a urgência de se tratar de Educação Ambiental 
desde a infância,  Meirelles e Santos (2005, pg.34) afirmam que: A educação ambiental é uma atividade que 
não pode ser vista simplesmente como a ação de desenvolver brincadeiras com crianças e promover eventos 
em datas comemorativas ao meio ambiente, mas também parte de um processo de construir conhecimento 
com o intuito de gerar tanto mudança de valores quanto de atitudes nos indivíduos.  

METODOLOGIA 
O seguinte projeto trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter qualitativo adotando pesquisas bibliográficas 
como procedimento técnico e coletando dados por intermédio de entrevistas direcionadas a quatro docentes
do 2º ano do ensino fundamental, cujo resultado será organizado na forma de gráficos. 

REFERÊNCIAS 
MEIRELLES, Maria de Sousa; SANTOS, Marly Terezinha. Educação Ambiental uma Construção 
Participativa. 2ª ed. São Paulo, 2005.. Disponível em: < http://www.catolica-
to.edu.br/portal/portal/downloads/docs_gestaoambiental/projetos2009-1/1-
periodo/Educacao_ambiental_nas_escolas_uma_estrategia_de_mudanca_efetiva.pdf>. Acesso em: 15 fev. 
2016. 
 
                                                 
1 Acadêmica do 7° período de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí -FACTU 
2 Professora do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí- FACTU  
3 Professor de TCC da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí- FACTU 
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AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Coexistência entre as concepções pedagógicas tradicionais religiosa e 
leiga (1759-1932) 

RESUMO 

                           MELO1, Luciana Pereira de.
MOURA1, Daniela Pereira de.
SANTOS1, Paola Lisboa dos.

OLIVEIRA2, Maria Aparecida  de.

Palavras-chave: Reformas pombalinas. Método mútuo. Método intuitivo. 

O objetivo deste trabalho é apresentar o segundo período da história da educação 
brasileira. Saviani (2013), a chamou de "Concepção pedagógica tradicional religiosa e 
leiga." (1759-1932), marcado pela implantação das reformas de Pombal e utilização dos 
métodos mútuo e intuitivo. Em 1759 foram implantadas as reformas pombalinas da 
instrução pública, que era contrária ao predomínio das ideias religiosas, método aplicado 
pelos jesuítas. Esta reforma baseava-se nas ideias laicas inspiradas no Iluminismo. Tem-
se, então, a influência da pedagogia do humanismo racionalista, embora neste período o 
Estado português era ainda vinculado à Igreja Católica e regido pelo estatuto do
padroado. Padres de outras ordens religiosas começam a adaptar a educação ao novo 
conteúdo com destaque para os oratorianos. A sistemática pedagógica implantada pelas 
reformas pombalinas foi a das “aulas régias”, disciplinas avulsas ministradas por um 
professor nomeado e pago pela coroa portuguesa. Após 1808, ano em a família real 
portuguesa chega ao Brasil, inicia-se o método mútuo, também chamado de monitorial 
ou lancasteriano. Consiste em que alunos mais adiantados auxiliavam os professores no 
ensino de classes numerosas; este método, implantado pelo inglês Andrew Bell, pastor 
da igreja Anglicana e Joseph Lancaster, da seita dos Quakers, se tornou oficial com a 
aprovação da lei das escolas de primeiras letras, de 15 de outubro de 1827, propagando-
se por todo o país. Na segunda metade do século XIX, este método foi sendo 
gradativamente abandonado surgindo o método intuitivo (lições de coisas). Este foi 
concebido objetivado resolver o problema da ineficiência de ensino, diante da 
inadequação social decorrente da Revolução Industrial que se processara final do século 
XVIII e meados  do século XIX. O novo método de ensino é concreto, racional e ativo, o 
ensino deve partir de uma percepção sensível (ilustração com objetos, animais ou suas 
figuras), conteúdo adotado por Abílio César Borges, o famoso Barão de Macahubas, 
criador do famoso Ginásio Baiano em Salvador e do colégio Abílio da Corte, no Rio de 
Janeiro. A pedagogia do método intuitivo manteve-se como referência durante a 
Primeira República (1889-1930), sendo que, na década de 1920 ganha corpo o 
movimento da Escola Nova que irá influenciar várias das reformas da instrução pública 
efetivadas até o final da década. O modelo de Educação Tradicional, representada, na 
década de 1930, pela Igreja Católica irá resistir ao novo modelo. Conclui-se que o 
segundo período da história da educação brasileira prevaleceu por 173 anos, destacando-
se a implantação das reformas pombalinas da instrução pública, com relevante adoção 
dos métodos mútuo e intuitivo.    
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AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
A concepção pedagógica tradicional religiosa (1549-1759) 

RESUMO 
OLIVEIRA , Andressa 

                                                OLIVEIRA,Izabela  
                                                                OLIVEIRA , Maria  

 
Palavras chave: Educação. Tradicional. Jesuítas.  
 
O objetivo deste trabalho é apresentar o primeiro período da história da educação brasileira. Saviani (2013), 
afirma que a história da educação divide-se em dois grandes modelos: a Educação Tradicional e a Renovada. 
No primeiro modelo o professor é o centro, transmitindo o conteúdo e o aluno deveria decorá-lo. Essa 
concepção foi defendida por Platão, pelo cristianismo, pelos iluministas e os humanistas durante a revolução 
francesa. A preocupação é com a teoria do ensino. Já a renovada tem seu foco nas teorias da aprendizagem 
onde a prática sobressai sobre a teoria; o aluno é o centro. Teve como seus precursores Rousseau, Pestalozzi, 
Froebel, Kierkegaard, Stirner, Nietzsche e Bergson. A história da educação brasileira está dividida em quatro 
períodos: A concepção pedagógica tradicional religiosa (1549-1759), Coexistência entre as concepções 
pedagógicas tradicionais religiosa e leiga (1759-1932), Emergência e predominância da concepção 
pedagógica renovadora (1932-1969) e, por, fim, Emergência e predominância da concepção pedagógica 
produtivista (1969-2001). O primeiro período tem início em 1549, quando os jesuítas (Companhia de Jesus, 
Ordem criada por Inácio de Loyola), chegaram ao Brasil e implantaram os primeiros colégios, contando com 
incentivo e subsídio da coroa portuguesa. Foi criada a pedagogia brasílica, onde o Padre Manuel da Nóbrega 
instalou a pedagogia católica ("pedagogia brasílica"). Ele criou uma cadeia de escolas ao longo do litoral 
brasileiro, focado nas crianças; a terra pertenceria à Igreja e nela seria cultivado todo o necessário para a 
manutenção da mesma, para isso teria que se adquirir escravos. José de Anchieta, também jesuíta, e visando 
a Contra-Reforma, aprendeu a língua falada pelos índios, e implementou a "civilização da palavra", 
produzindo poesias e teatro mostrando o dualismo entre o bem e o mal. A "pedagogia brasílica" encontrou 
oposição dentro da própria Ordem jesuíta, sendo suplantada pelo plano geral de estudos organizado pela 
Companhia de Jesus e consubstanciado no Ratio Studiorum, cuja elaboração teve início em 1584 e a redação 
definitiva foi publicada em 1599. A pedagogia tradicional tinha uma visão essencialista, imutável, universal 
do homem, cabendo à educação moldar a existência particular e real de cada aluno, educando para a essência 
universal ideal (imagem e semelhança de Deus). Essa pedagogia tem fonte em Tomás de Aquino que criou a 
escolástica influenciada pelo pensamento de Aristóteles, buscando prevalecer as ideias medievais mas em 
contexto com a modernidade, um dos aspectos que mostra isso é a questão do livre arbítrio uma da ideias da 
doutrina de Francisco Suárez. A hegemonia dos jesuítas no ensino foi até 1759, quando foram expulsos do 
Brasil pelo Marquês de Pombal. Portanto, a história da educação é dividida em Educação Tradicional e 
Renovada. O  primeiro período na história da educação brasileira teve todo o apoio da coroa portuguesa, é 
marcado pelo caráter tradicionalista e esteve sob o controle dos jesuítas por mais de dois séculos. 
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AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

Emergência e predominância da concepção pedagógica renovadora (1932-1969) 
RESUMO                         

BORGES1, Sinara Lopes Sousa.
SOBRINHO1, Ludymila Campos.
OLIVEIRA2, Maria Aparecida de.

Palavras-chave: Educação. Aprender. Escola Nova. 
 
Este trabalho objetiva apresentar o terceiro período da história da educação brasileira: Emergência e 
predominância da concepção pedagógica renovadora (1932-1969). Xavier (2002, apud Saviani 
2013), afirma que o movimento renovador ganha corpo com a Fundação da Associação Brasileira de 
Educação e atinge plena viabilidade com o lançamento do "Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova" em 1932, liderado por Anísio Teixeira. Este declaradamente filiado ao pensamento pedagógico 
de John Dewey. Saviani (2013), mostra que, neste novo modelo de Educação (Renovada), o centro da 
educação é a criança, houve uma reconstrução dos programas escolares, a organização psicológica 
das matérias escolares, a escola é o retrato da sociedade a que serve e também deve acompanhar as 
transformações sociais. Foram três grandes diretrizes: Mentalidade de mudança contínua, considerar o 
industrialismo, democracia em favor da liberdade da escola progressiva da educação integral. No 
modelo da Escola Nova a psicologia deverá evoluir o conceito de aprender, passando a ser entendido 
com significado um modo ou agir. O ato de aprender são a de prática e efeito e a de inclinação; só se 
aprende o que dá prazer e o que se quer aprender,  as atitudes só são aprendidas pela experiência 
vivida. Ao longo dos anos de 1930 o movimento renovador se irradia, mas tiveram que disputar o 
controle do espaço pedagógico com os católicos. O católico Alceu Amoroso Lima afirma que a 
educação é de responsabilidade da Família, Igreja e do Estado. Lima tem pontos de convergência com 
o modelo adotado pela Escola Nova: a criança como centro do processo educativo, o entendimento da 
atividade, da iniciativa racional são elementos capitais da educação. Com a aprovação da Constituição 
Federal de 1934 há um equilíbrio entre os católicos e os pioneiros da ESCOLA NOVA. Em 1938 é 
fundado o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A 
Constituição Federal atribui à união a tarefa de fixar as diretrizes e bases da educação nacional; 
faziam parte da comissão da LDB: Padre Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima (do grupo católico), 
Anísio Teixeira, Lourenço filho, Fernando de Azevedo, Almeida Júnior e Faria Góes (do grupo da 
pedagogia nova). No final da década de 1950 e início dos anos de 1960 surge a educação popular: 
MEB (Movimento da Educação de Base), criado e dirigido pela Igreja Católica e o movimento Paulo 
Freire de educação para adultos. Surge uma espécie de escola nova popular que manteve afinidades 
com a corrente denominada teologia da libertação (movimento da Igreja Católica que tinha como 
objetivo a opção preferencial pelos pobres). O movimento Escola Nova foi implantado, todavia, na 
década de 1960 houve um esgotamento desse modelo, quando é articulada a tendência tecnicista. 
Assim sendo, registra-se que, no terceiro período da história da educação brasileira há uma expansão 
do modelo da educação da escola nova, inicialmente combatido pela Igreja Católica, porém, aos 
poucos, começa a haver um equilíbrio entre as duas concepções. 
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AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 
EMERGÊNCIA E PREDOMINÂNCIA DA CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA PRODUTIVISTA 

(1969-2001) 
RESUMO 

                                                                                                               
                                                                          

LULHI1, Marianny. 
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Aparecida de. 
 
Este trabalho objetiva apresentar o quarto e último período da história da educação brasileira. De 
acordo com Saviani (2013), no final da década de 1960 há um ajuste do sistema de ensino à nova 
situação do golpe militar de 1964, por meio da Lei nº 5.540/68 e do Decreto nº 464/69 com 
inspiração na Teoria do Capital Humano (SCHULTZ, 1973, apud SAVIANI, 2013). Há uma 
organização do ensino com estreita vinculação com o desenvolvimento econômico (Lei nº 5.540/68 e 
LDBEN nº 5.692/71), cujos princípios são a racionalidade e a produtividade. A educação passou a 
ser um bem de produção. Na década de 1970 a qualificação para o trabalho significa estar a serviço 
do sistema capitalista, a serviço da classe dominante (produção da mais valia, reforçando as relações 
de exploração). Na década de 1980 há uma busca de superação dos limites da crítica da referida 
teoria. Salm (1980) defende acirradamente que deve haver separação entre escola e trabalho. Já 
Frigotto (1984), argumenta que é necessário vincular educação e trabalho. A LDBEN 5.692/71 
(modelo produtivista), procurou moldar todo o ensino brasileiro por meio da pedagogia tecncista. No 
sistema neoliberal a educação é um instrumento de ajuste às demandas do mercado em uma 
economia globalizada. A crise da década de 1970 encerrou a "era de ouro" do desenvolvimento 
capitalista no século XX. Após esse período a educação continua sendo vista como aquela que 
contribui para o processo econômico-produtivo, entretanto, a teoria do capital humano tem um novo 
sentido, de coletivo, passa a ter o foco nas competências que cada indivíduo deve adquirir no 
mercado educacional e,  assim, alcançar melhores posições no mercado de trabalho. Este modelo 
continua até os dias atuais. Assim, foram percorridos os quatro períodos da história da educação 
brasileira: A concepção pedagógica tradicional religiosa (1549-1759), Coexistência entre as 
concepções pedagógicas tradicionais religiosa e leiga (1759-1932), Emergência e predominância da 
concepção pedagógica renovadora (1932-1969) e Emergência e predominância da concepção 
pedagógica produtivista (1969-2001). Essas concepções têm um caráter hegemônico e acrítico, 
entretanto, houve concepções pedagógicas contra-hegemônicas (críticas), como por exemplo, as 
libertárias, nas duas primeiras décadas do século XX. Igualmente nos anos de 1970 e 1980 se 
impuseram ideias contrárias à Teoria do Capital Humano. A educação ocupava posição central no 
ideal libertário. Na década de 1960 surge a concepção pedagógica libertadora, sob a batuta do 
pernambucano Paulo Freire (1971 e 1976). Na década de 1970 a visão crítica se empenhou em 
desmontar os argumentos da concepção pedagógica produtivista e na década de 1980 surge a 
concepção pedagógica histórico-crítica, sob a égide de Saviani. Nessa teoria a educação é entendida 
como mediação no seio da prática social global. Saviani (2013), conclui que na história da educação 
brasileira são abordadas pedagogias jesuíta, pombalina, lancasteriana, do ensino intuitivo, libertária e 
libertadora.    
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INCLUSÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO À DEFICIÊNCIA MENTAL 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA                                                                                                                              
           TONDELLO, Claris Tereza,1 

 
Palavras-chave: Deficiência mental. Autoestima. Afetividade.  

Os conceitos com os quais se trabalha são as ferramentas teóricas que levam à transformação da realidade. Aqui o 
intuito é apresentar uma experiência de acompanhamento a uma adolescente com um grau leve de deficiência mental, 
entre os anos de 2014 - 2015 em uma escola do Ensino fundamental II na cidade do Rio de Janeiro. Ela chegou à escola 
acompanhada da mãe que trazia um diagnóstico de DM leve. Nos primeiros dias imperceptíveis, a não ser, pela 
timidez. Mas logo que os professores deram o retorno das avaliações percebeu-se que a adolescente ficava muito triste 
a ponto de provocar o choro. Em contato com a família a mãe relata que esse quadro veio acentuando-se nas escolas 
por onde passou atenuando uma baixa autoestima. Sabendo que todas as descobertas referentes ao campo da Psicanálise 
permitem pensar cada criança como um sujeito singular, o grupo de professores foi comunicado sobre o cuidar da 
autoestima dela. Cada um, à sua maneira, começou a dirigir-se, em particular à adolescente apontando avanços, beleza 
na sua apresentação e pequenos detalhes. O objetivo do trabalho da equipe de professores era dar visibilidade ao que 
Pedagogos, Terapeutas e outros chamam de afetividade, ou seja, mostrar a capacidade de estabelecer novas conexões 
no córtex cerebral a partir dos estímulos afetivos e, desta forma, superar os efeitos de alguns tipos de lesão. Em menos 
de seis meses, trabalhando com essa metodologia foi possível ver avanços na autoestima, no sentido de dar passos na 
superação da timidez e dirigir-se com mais liberdade aos professores. Foi visível os pequenos avanços na 
aprendizagem,  na forma de se relacionar com professores e colegas por meio desse objetivo comum da equipe. Com 
fins de conclusão, é importante mostrar como esta estruturação/metodologia permite pensar/ver como uma adolescente 
significa e interpreta o mundo, como constrói laços com outras pessoas, a forma com que se relaciona com a lei, com as 
regras e com seus objetos de aprendizagem, deixando quase que imperceptível a Deficiência Mental.  
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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XAVIER2, Edivânia Fernandes de Araujo.
 
Palavras-chave: Literatura infantil. Papel do professor. Contação de História 

 
INTRODUÇÃO 

Este trabalho vem apresentar a arte de contar história na educação infantil, com o intuito de 
responder a seguinte questão: De que maneira o ato de contar histórias pode ajudar no 
desenvolvimento das crianças da educação infantil? Tem como objetivo geral conhecer o 
contexto histórico da educação infantil e refletir sobre o papel do professor na arte de contar 
histórias. Essa temática foi escolhida pelo fato de ter percebido a importância da utilização da 
literatura nessa etapa estudantil, pois ela ajuda no desenvolvimento da leitura, da escrita, 
oralidade e criatividade do aluno. 
  

REFERENCIAL TEÓRICO 
A literatura infantil se deu no início do século XVII e XVIII. Antes disso não se considerava a 
existência da infância, depois do reconhecimento foi criado livros de linguagens próprias a elas. 
A literatura infantil se decorreu com a evolução da burguesia. (GÓES.2010).  
 

METODOLOGIA 
Com base em um enfoque metodológico qualitativo, a pesquisa será fundamentada  nos 
princípios da observação participante que propõe conhecer e compreender como está sendo 
utilizada a contação de histórias na educação infantil, segundo Lakatos e Marconi (2010, p. 177) 
“o observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações.” Será realizado um 
estudo bibliográfico, de acordo com Lakatos e Marconi (2005, p.185) a pesquisa bibliográfica 
tem como “finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo que foi escrito dito ou 
filmado sobre determinado assunto”. O trabalho de campo ocorrerá no período de Março a Junho 
de 2016 com alunos de 4 anos de uma escola privada, será observado como as professoras 
narram as histórias e qual a reação dos alunos durante a narração. 
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“ENTRE OS MUROS DA ESCOLA" DE LAURENT CANTET (FRANÇA, 2006) 
 

RESUMO 
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Palavras-chave: Escolas. Jovens. Superação. 

Muitas são as obras cinematográficas que abordam o universo escolar e, como tal, a frase “a vida imita a arte”, vê-se 
levada às telas dos cinemas obras de enlevo como as do cinema iraniano, paquistanês, chinês e do próprio cinema 
europeu. E como tal, verifica-se a obra de Laurent Cantet que atraiu dois milhões de espectadores aos cinemas 
franceses. A obra versa sobre o desafio de um professor (François) e os demais componentes do corpo docente de uma 
escola pública num subúrbio de Paris. Os alunos, em sua grande parte, são oriundos das classes mais baixas e 
descendentes de cidadãos africanos (argelinos, marroquinos, tunisianos entre outros). O grande desafio é fazer com que 
os jovens superem suas limitações e os preconceitos decorrentes da sociedade onde se inserem potencializando os seus 
talentos e dons. Infelizmente, o macrocosmo social e o seu tecido já corrompido é transferido para dentro da sala de 
aula. François e seus colegas, por sua vez, tendem à “entregar os pontos”, mas, procuram entender o processo cultural 
entretanto, ficam enredados nos conflitos entre os jovens, da xenofobia e da desfragmentação das famílias. A 
resistência de jovens, a difícil aproximação entre os mundos e propósitos apresentará um drama que em muito se 
aproxima da nossa realidade. Muito dessa obra remete à Jean-Jacques Rousseau, filósofo franco-suíço em suas obras –
“O Contrato Social” e “Emílio”- onde retrata as consequências da alienação da liberdade e da formação de um ser 
humano emancipado, consciente e capaz de transformar a sua realidade. Entretanto, os limites de uma sociedade 
voltada ao acúmulo e à aberta discriminação no processo de educação onde são limitados os capacitados, líderes 
daqueles que serão o “chão da fábrica”. Ou, como afirma Pinassi (2009, p. 97), é necessário pensar novas formas de 
superação das “pedagogias contemporâneas, tendo em vista os desafios atuais postos ao enfrentamento pela educação”. 
Vale a pena assistir e, posteriormente, a proposta de um debate e maturação de propostas reais para que haja mudanças 
no contexto da sala de aula. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA A SOCIALIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS 
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INTRODUÇÃO 
O brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, é brincando que elas descobrem o mundo, se 
comunicam e se inserem em um contexto social.O presente estudo tem a seguinte problemática:quais as 
influências que o brincar pode ter para a socialização das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola?Tendo como 
objetivo geral: reconhecer a importância das atividades lúdicas para a socialização das crianças. O interesse 
por essa temática iniciou-se a partir da percepção da alegria dos alunos, no decorrer das aulas ministradas, 
utilizando o método lúdico.Experiência vivenciada nas atividades de monitoria em uma instituição privada 
no município de Unaí-MG. 
   

REFERENCIAL TEÓRICO 
A brincadeira não é só um mero divertimento, é coisa séria, através das brincadeiras pode-se propor 
atividades lúdicas de socialização.Para Friedmann (1996) não se pode olhar o jogo como se fosse apenas um 
divertimento ou uma recreação. O brinquedo só adquire sentido com um objetivo. Brougere (1998, apud 
Kishimoto, 1996) revela que o sentido lúdico do brinquedo somente é adquirido quando funciona como um 
apoio para a brincadeira, caso contrário, não passa de um objeto. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia utilizada no projeto foi pesquisa bibliográfica, utilizando-se artigos, livros, revistas, jornais, 
entre outros. A coleta de dados foi feita através de observação participante. Lakatos e Marconi (2010), 
ressaltam que neste tipo de observação o pesquisador se integra ao grupo com a finalidade de obter 
informações.Tal coleta foi em uma instituição privada, com alunos de 4 a 5 anos de idade e serão analisados 
e interpretados à luz do referencial teórico.  
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O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOCENTES 
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Palavras-chave: Educação Matemática. Lúdico. Jogos Matemáticos. 
 

INTRODUÇÃO 
O lúdico é muito importante no ensino da matemática, principalmente nos anos iniciais do 
ensino fundamental, pois a matemática parece ser o principal obstáculo para crianças, jovens e 
adultos, por isso os professores devem estimular os alunos desde cedo a gostarem de 
matemática. Muitas pessoas não gostam dessa matéria por ser muito difícil, ou talvez pelo 
fato de ver as outras pessoas falando que é difícil; isso faz com que o aluno tenha aquele 
medo pelo nome matemática. E quando ele depara com a situação-problema esse medo 
faz com que ele coloque na cabeça “eu não consigo”, e desiste de tentar resolver aquele 
problema. O objetivo geral deste trabalho é descrever a importância do lúdico no ensino 
da matemática e as práticas docentes. Tem como problema: Qual a percepção do 
professor com relação a esse medo dos alunos, como ele deve agir para minimizar esse 
medo, qual o método adequado? O interesse por esse tema deve-se à aversão e/ou 
dificuldade do aluno para com o ensino da matemática.  
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Segundo Freitas (2004, p. 9) o lúdico é importante na vida do ser humano e sua inclusão na 
escola é indispensável componente do processo ensino-aprendizagem, enfatizando que é bom ir 
à escola, ir com alegria; isto é essencial para a aprendizagem de qualidade. Para Araújo (2000, p, 
17) na Educação Matemática, os educadores matemáticos precisam ter como intenção a 
construção de conceitos matemáticos pelo educando partindo de situações que estimulem a 
curiosidade pela Matemática, que propõe a análise de problemas reais e busca de modelos 
matemáticos para resolvê-los. O uso de jogos matemáticos deve ser utilizado para motivar e 
favorecer o aprendizado. Desse modo, os professores devem motivar as crianças desde 
cedo mostrando-lhes que a matemática não é coisa de outro mundo e começar a ensinar-
lhes através do lúdico e, assim, tenham prazer em aprender matemática formando 
cidadãos capazes de resolver problemas. 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, utilizados a pesquisa bibliográfica 
e estudo de caso. Os dados serão coletados através de entrevista a cinco professores de 
uma escola municipal da cidade de Natalândia-MG. 
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Alterações fisiológicos em mulheres do município de Unaí-Mg, na fase do 
climatério na faixa etária de 35 a 65 anos

INTRODUÇÃO
• Dentre as fases do ciclo reprodutivo e sexual da mulher pode-se

destacar o climatério/menopausa é uma fase caracterizada pelo

término da vida reprodutiva da mulher, por trazer inúmeras

alterações fisiológicas esta fase da vida da mulher vem sendo

tratado como um problema de saúde pública em que o publico alvo

são mulheres de 35 a 65 anos de idade.

REFERENCIAL TEÓRICO

• Segundo Freitas et al, (2014), o período chamado de climatério

entende se como uma queda gradual da função hormonal ovariana

que ocorre naturalmente na mulher, sendo este período subsequente

da instalação da menopausa e o fim da fase reprodutiva feminina. As

alterações hormonais advindas da diminuição dos hormônios

caracterizam a fase do climatério que desenvolve desde sintomas

vasomotores, até alterações sexuais, urogenitais, psicológicas

distúrbios do sono entre outros.

METODOLOGIA

• O presente estudo trata-se de um recorte de uma coleta de

dados mais ampla, sendo uma pesquisa quantitativa descritiva, que

teve como objetivo descobrir alterações fisiológicas das mulheres do

município de Unaí com faixa etária de 35 aos 65 anos na fase do

climatério, os dados foram obtidos através de um instrumento (anexo

1) munido de 14 questões objetivas, aplicado no dia 13 de abril de

2016.

• Ao serem questionadas sobre alterações fisiológicas decorrentes

do climatério os sintomas mais apontados foram; dificuldades para

dormir (10/22), Esquecimentos (10/22), baixa disposição física

(10/22) e Ansiedade (10/22), subsequentemente elas apontaram

como sinais e sintomas dessa fase; diminuição do desejo sexual,

secura vaginal, irritabilidade, calorões, sudorese, alterações no sono,

dores musculares, cefaleia, tonturas, depressão, menstruação

irregular, dores articulares e palpitações. Das entrevistadas

nenhuma alegou dispauremia.

Fonte: Pesquisa aplicada, 2016.
• De acordo com Freitas et al (s/d), O hipoestrogenismo é o

responsável pela exacerbação dos sintomas apresentados pelas

mulheres no climatério. O autor alavanca como as principais

alterações fisiológicas como; Fogachos diurnos e noturnos,

Insônia, Sudorese diurna e noturna, Depressão, Palpitações,

Ansiedade, Irritabilidade, Choro imotivado, Redução da libido,

Dificuldade de concentração, Redução da memória e Astenia e

complementa ao dizer que os sintomas são variáveis em razão

de fatores como dieta, do nível sócio-econômico, dos aspectos

culturais, do clima, e do impacto emocional causado pelas

mudanças impostas nesse período.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
• Esta pesquisa mostrou como é relevante a abordagem de

temas relacionados à fase do climatério na vida da mulher, fase

esta em que a mulher passa por diversos problemas, tendo os

profissionais de saúde a tarefa de dar um tratamento

especializado a essas mulheres a fim de minimizar as

adversidades deste período.
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Menstruação irregular 3 

Calourões 7 

Sudorese 5 

Palpitações 2 

Alterações no sono 5 

Irritabilidade 8 

Ansiedade 10 

Deprimida 4 

Baixa disposição física 10 

Esquecimentos 10 

Tonturas 4 

Cefaleia 4 

Secura vaginal 8 

Dores articulares 2 

Diminuição do desejo sexual 9 

Dor na relação sexual 0 

Dores musculares 5 

Dificuldades para dormir 10 

Outros 0 
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A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM A CERCA DOS 
FATORES DE RISCO E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA 

 
PANIAGUA², José Antônio.

ROCHA¹, Kátia Aparecida da Silva.
 
Palavras-chave: (CÂNCER , MAMA, DIAGNÓSTICO) 

 
INTRODUÇÃO 
O câncer de mama vem se apresentando como um enorme problema de saúde pública, é o segundo 
tipo de câncer mais comum no mundo e o primeiro entre as mulheres. É a principal causa de morte 
por câncer entre as mulheres em decorrência do diagnóstico tardio. De fato, isto é imputado, 
principalmente, falta de orientações corretas às mulheres a cerca dos fatores de risco e a importância  
do diagnóstico precoce. 
A presente pesquisa pretendeu alcançar o objetivo geral que é Identificar a percepção dos 
acadêmicos de enfermagem a cerca dos principais fatores de risco e diagnóstico do câncer de mama. 
Dessa forma para que tal escopo fosse alcançado foi preciso identificar os objetivos específicos que 
foram: Descrever os principais métodos de diagnostico e Identificar os Principais fatores de risco 
associados ao câncer de mama; Investigar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem a cerca 
dos fatores de risco, a fim de orientá-los melhor, caso necessário, para que os mesmos possam
orientar suas pacientes susceptíveis a desenvolver o câncer de mama. 
REFERENCIAL TEÓRICO  
Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA, 2014), a 
multiplicação anormal das células da mama é uma das características associadas ao
desenvolvimento de um tumor maligno na(s) mama(s). Sendo o câncer de mama, em estágio muito 
adiantado, uma condição incurável, faz-se necessário a descoberta do mesmo na sua fase inicial, 
para um bom prognóstico. 
O câncer de mama condiciona um temor extremo às mulheres, dado que repercute intensamente em 
sua condição física, social e emocional. O diagnóstico é vivido tanto pela paciente quanto pela 
família, como um momento de intensa angustia, correlacionada à possibilidade de morte agonizante 
( FIOREZE e PINHEIRO, S/D). 
METODOLOGIA 
Para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, utilizou-se como método de estudo uma 
abordagem qualitativa de caráter descritivo. 
Para Minayo (2001, p. 21), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificada 
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 PERFIL DOS  ESTOMIZADOS ATENDIDOS POR UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA NA 

ÁREA DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE UNAÍ- MG. 
PROJETO DE PESQUISA. 

 
MELGAÇO¹, Adelício.

NEVES², Dêner.
MOTA³, Ma. Luciene.

Palavra chaves: Perfil. Estomizados. Enfermagem. 
 
INTRODUÇÃO 
A atenção à saúde das pessoas ostomizadas, foi criada através do Sistema Único da Saúde, com o 
objetivo de prestar serviços de saúde ao indivíduo portador de ostomia, assim como uma assistência 
especializada em acordo com as principais necessidades desse público. Este Estudo tem como 
objetivo indentificar o perfil do paciente acometido por uma estomia. Os objetivos específicos se 
dividem em: Descrever seguindo a literatura os possíveis tipos de estomas; Indentificar os tipos e as 
causas relecionadas a confecção da estomia; Apontar o papel do enfermeiro no atendimento à 
pessoa com derivação urinária ou intestinal. A problemática que pretende-se investigar é: Quais as 
características socioeconômicos e fisiológicos apresentado pelos portadores de estomia atendidos 
por um serviço de referência de Unaí- MG?   
REFERENCIAL TEÓRICO  
A Associação Brasileira de Ostomizados estima que haja no Brasil cerca de 50 mil ostomizados. 
Entre as causas mais frequentes que levam à realização da ostomia, estão as doenças congênitas, 
traumatismos, doenças inflamatórias, tumores e câncer de intestino. (GEMELLI; ZAGO, 2002). 
Realizada através de uma intervenção cirúrgica, a ostomia estabelece uma comunicação entre o 
órgão afetado e o meio externo, substituindo sua função devido alguma doença ou agravo. Cada 
estoma recebe uma classificação de acordo com a localização corporal de onde provêm, sua 
finalidade e indicação, como por exemplo: colostomia, cistostomia, ileostomia, etc.(CARDOSO, 
2011). 
METODOLOGIA  
Trata-se de um projeto de pesquisa com abordagem quantitativa e objetivos exploratórios e 
descritivos. A pesquisa, de natureza documental, realizada apartir da coleta de dados em 
prontuários, traçará o perfil dos usuários estomizados atendidos por um serviço de refência na área 
da saúde no municipio de Unaí- MG. Serão analizados e coletados dados referentes às 
características de interesse em  todos os prontuários dos usuários cadastrados no serviço, cerca de 
57 pacintes atualmente. Pretende-se colher os dados em agosto de 2016 e agrupar em gráfico e 
tabelas para posterior análise. 
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EVENTOS ADVERSOS MAIS COMUNS DA VACINA PENTAVALENTE SOB ÓTICA DAS 
MÃES 

PROJETO DE PESQUISA 
ALVES1, Aline.

MARTINS2, Nathália.
NEVES³, Dêner.

. 
Palavras-chave: Pentavalente. Eventos Adversos. Vacina.  
INTRODUÇÃO 
O presente projeto de pesquisa discorrerá em seu referencial teórico sobre a vacina pentavalente, desde o 
histórico da imunização até o objetivo principal que são seus eventos adversos, de modo que essa 
abordagem dê subsídios para uma posterior discussão sobre os eventos adversos mais comuns da 
pentavalente sob a ótica das mães. A escolha desse tema justifica-se pelo fato de que, durante as aulas 
práticas de Saúde Coletiva e Doenças Transmissíveis na sala de imunização e no Estágio Supervisionado, a 
pesquisadora pôde perceber a falta de conhecimento das mães sobre as reações adversas das vacinas 
administradas em seus filhos e a deficiência das orientações dos profissionais de saúde quanto a este 
aspecto. As orientações fornecidas pelo profissional de saúde no momento que antecede a vacinação sobre 
os eventos adversos que poderão ou não apresentar em crianças vacinadas são de suma importância, 
podendo assim esclarecer as mães e orientá-las sobre medidas a serem tomadas caso aconteça algum evento 
adverso, consequentemente poderá diminuir a preocupação dessas mães sobre o ocorrido, e irá evitar o 
retorno à ESF para esclarecer o motivo das reações. Dessa forma, esta pesquisa torna-se importante também 
para os acadêmicos de enfermagem, pois, estes serão os futuros profissionais que estarão em contato direto 
com as mães e crianças no momento da vacinação, e por este motivo devem conhecer as vacinas e suas 
reações adversas, para que possam realizar orientações de maneira efetiva. Conforme a temática ora 
apresentada surgiu a seguinte questão norteadora deste estudo: quais são os eventos adversos mais comuns 
da vacina pentavalente sob ótica das mães cadastradas em uma unidade de estratégia saúde da família de 
Unaí-Mg? 
REFERENCIAL TEÓRICO  
Segundo (BRASIL, 2009) a prevenção das doenças Difteria, hepatite B, coqueluche, haemophilus 
influenzae tipo B e tétano acontecem por meio da vacinação efetiva.  Através desse imunobiológico poderá 
evitar a morbidade e mortalidade entre as crianças. 
Esse imunógeno é exibido em frasco ou ampola compondo-se de 1 dose de 0,5mL, aplicada por via 
intramuscular profunda e é indicada para crianças a partir de dois meses de idade, com esquema de três 
doses, e intervalo de 60 dias (mínimo de 30 dias) entre as doses. Os eventos adversos fundamentais da 
vacina DTP/HB-Hib são a dor, febre, choro persistente, irritabilidade, perda no apetite, vômito, diarréia, 
vermelhidão, inchaço, nódulos, diminuição dos movimentos dos membros e recusa de alimentos, além de 
sonolência e agitação, episódio hipotônico hiporresponsivo, anafilaxia, entre outros. (BRASIL, 2012). 
METODOLOGIA 
Trata-se de um projeto de pesquisa aplicada que utiliza uma abordagem qualitativa, com objetivos 
exploratórios e descritivos.  Pretende-se conhecer a os eventos adversos mais comuns da vacina 
pentavalente sob ótica das mães do bairro Jacilândia da cidade de Unaí-MG através de coleta de dados em 
campo que utilizará como procedimento o questionário. 
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A PERCEPÇÃO DOS PACIENTES DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
UNAÍ-MG ACERCA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SUS. 

PROJETO DE PESQUISA 
 
 

ALMEIDA1, Cristiane Barbosa de.
NEVES2, Dêner.

BALBINO3, Michelle Lucas Cardoso.
 
Palavras-chave: Saúde. Usuários. Direitos. SUS. 

 
INTRODUÇÃO 
Todos os brasileiros, desde o nascimento, têm direito aos serviços gratuitos de saúde, 
porém ainda faltam recursos suficientes para que toda população tenha um atendimento 
com qualidade, quem utiliza esses serviços conhece as dificuldades, mas desconhece 
as vezes as ferramentas que esclarecem seus direitos e deveres como usuários de 
saúde. A importância de desenvolver esta pesquisa se deu pela curiosidade em 
descobrir a amplitude do conhecimento dos usuários do SUS acerca dos seus direitos, 
visto que este é um assunto pouco divulgado, viu-se a necessidade de investigar o 
conhecimento destes pacientes acerca dos direitos de saúde. Tendo em vista o assunto 
supracitado, pretendeu-se por meio deste estudo buscar respostas para a seguinte 
problemática: qual percepção dos pacientes de uma unidade de saúde do município de 
Unaí-MG acerca dos direitos dos usuários do sus? 
REFERENCIAL TEORICO 
De acordo com Silva e Millnitz (2009), o direito a saúde é um direito fundamental do 
cidadão brasileiro, e faz parte do conjunto de direitos sociais, reconhecidos no Brasil em 
1988 pela constituição federal. O direito à saúde consiste na garantia, pelo Estado, a 
todos os cidadãos no território nacional, condições dignas de vida e de acesso universal 
e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os 
seus níveis. Entretanto, mesmo que o direito fundamental à saúde seja pleiteado e 
garantido pela Constituição Federal como “dever do Estado e direito de todos”, o Estado 
ainda encontra dificuldade em assegurar sua plena efetividade, em razão disso se tem a 
necessidade de promover a participação da sociedade. Visto que, o controle social 
representa um meio significativo de fiscalização, pretendendo a execução de princípios 
e normas legais que constituem as ações e serviços públicos em saúde, sobretudo no 
que diz respeito à atuação dos Conselhos de Saúde. (LIMA, 2012). 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e 
descritivos, composta por técnicas de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Com a 
finalidade de realizar uma pesquisa bem embasada e encontrar dados seguros, este 
estudo aplicará questionário aos pacientes de uma unidade de saúde do município de 
Unaí-MG. 
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SENTIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ACERCA DO RISCO CONTÁGIO DA DENGUE 
COLETA DE DADOS 
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Palavras-chave: Dengue. Morbidade. Sentimentos. Percepção. 
 

INTRODUÇÃO 
A dengue é a arbovirose que mais tem sido discutida ao logo dos anos, com casos 
cada dia mais frequentes e índice de morbidade cada vez maior. Um dos grandes 
fatores de contribuição para a dengue são os criadouros que surgem cada vez mais 
com o crescimento das cidades, pois tal doença se caracteriza por ser mais frequentes 
nos centros urbanos. (BARRETO et al, 2004). O objetivo geral deste estudo é 
demonstrar o sentimento dos alunos do ensino superior acerca dos riscos de contágio 
da dengue e para que esse objetivo fosse alcançado traçou-se outros objetivos 
específicos como identificar como esses alunos se sentem em relação ao crescente 
número de casos no município de Unaí, e apresentar as principais características 
clínicas e epidemiológicas da dengue. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
As urbanizações rápidas e desordenadas das cidades vem acompanhadas de condições 
precárias de vida, falta de renda, coleta de lixo, esgotamento sanitário e abastecimento 
de água precário ou até inexistente, fornecendo assim ambiente propicio a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue. (BARRETO et al, 2004).  A doença em 
questão é causada pelo Dengue vírus (DENV) e possui 4 sorotipos DENV-1, DENV-
2, DENV-3 e DENV-4 (BARRETO et al, 2008), o Aedes aegypti adquire o vírus 
quando se alimenta do sangue de uma pessoa infectada, e a única forma de interrupção 
da doença ainda conhecida é a conscientização da população de como esse vírus mata 
em todo o mundo, e que a prevenção é a melhor opção e até o momento uma das 
únicas. 

 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo, descritivo, realizado na 
FACTU (Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unai-MG). Nesta instituição de 
ensino são oferecidos os cursos de Pedagogia, Educação Física, Direito, Ciências 
Contábeis, Administração, Enfermagem e Agronomia, sendo esse o universo de coleta 
de dados da pesquisa. Foi definida como amostra os alunos dos primeiros períodos de 
todos os cursos oferecidos pela FACTU, contando com um total de 214 acadêmicos 
segundo dados fornecidos pela secretaria da instituição, porém nossa amostra conta 
com 159 alunos que responderam à pesquisa, no total sendo  17  do curso de 
administração, 16 de ciências contábeis, 36 de agronomia, 31 do direito, 37 da 
educação física, 22 de enfermagem. Foi excluída do estudo a turma do primeiro 
período do curso de Pedagogia, pois esta não foi encontrada nos dias em que se 
aplicou o questionário, tal estudo foi realizado nos dias 12, 13 e 22 de abril de 2016. 
Os dados foram consolidados em gráficos e tabelas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O gráfico 1 traz o sentimento dos alunos do ensino superior acerca dos riscos de 
contágio da dengue em pesquisa realizada nos primeiros períodos dos cursos de 
direito, enfermagem, ciências contábeis, educação física, administração e agronomia 
oferecidos pela FACTU no ano de 2016, revelando que 62% dos alunos sentem se 
preocupados com o risco de contágio pelo vírus causador da dengue, acompanhados 
por 22% que demonstram medo em relação a esse contágio. Dos entrevistados 4,77% 
dos acadêmicos manifestaram sentir medo e preocupação em relação ao risco de 
contraírem o vírus causador da doença. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1:Distribuição dos alunos do ensino superior em relação ao sentimento  
acerca dos riscos de contágio da dengue. 
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 Fonte: Autoras do trabalho, 2016. 

Quadro 1:Distribuição dos alunos do ensino superior acerca da percepção do risco de 
contágio da dengue na área em que residem, trabalham ou estudam. 

 Administração CIC Enfermagem Agronomia Direito Ed. 
Física 

Total 

Considero 
Totalmente 

2 1 3 8 7 6 27 

Considero 
Parcialmente 

10 11 9 17 16 21 84 

Não sei 
opinar 

1 0 3 0 3 5 12 

Desconsidero 
Totalmente 

1 1 3 2 3 1 11 

Desconsidero 
Parcialmente 

3 3 4 9 2 4 25 

Total 17 16 22 36 31 37 159 
Fonte: Autoras do trabalho, 2016. 

O quadro 1 mostra como os alunos da FACTU no ano de 2016, consideram alto o 
risco de contágio da dengue nas áreas em que residem, trabalham ou estudam, a 
pesquisa revela um total de 84 alunos dos 159 entrevistados considerando 
parcialmente alto o risco de contágio na área em que residem, trabalham ou estudam, e 
um total de 27 consideram totalmente alto o risco de contágio em locais de vivência. 
Demonstrado que os alunos confirmam ter consciência que todo e qualquer lugar pode 
ser propício a reprodução do mosquito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Pode-se concluir através da pesquisa que o objetivo geral da pesquisa foi alcançado, 
tendo em vista que foi observado que uma parcela marcante dos questionados sobre os 
sentimentos em relação ao risco de contágio pelo vírus da dengue relataram sentirem-
se preocupados em contraírem o vírus seguido pelos que sentem medo da doença. 
Observou-se que os alunos da instituição de ensino superior FACTU demonstraram 
não sentirem seguros nos locais onde vivem, considerando alto o risco de contágio 
pelo vírus causador da dengue nas áreas em que residem, trabalham e estudam, 
resaltando mais uma vez que as práticas de controle da dengue apesar de simples não 
são efetuadas pelas pessoas. Sugere-se novas pesquisas e mais empenho da população 
em erradicar a dengue, podendo ser contida com práticas simples que praticadas por 
todos na sua rotina demonstrará enorme benefício a toda população. 
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O ÍNDICE DE PACIENTES PORTADORES DE BACTÉRIA DE CONTATO 
PÓS-ALTA IMEDIATA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) DE UM 

HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAS GERAIS 
 

BORGES1, Fernanda.
SILVEIRA2, Renata

NEVES³, Dêner.
 
Palavras-chave: Infecção Hospitalar. UTI. Bactérias. Multirresistência.   
 
INTRODUÇÃO 
Diante do número elevado de infecções por bactérias de contato nas UTIs dos hospitais das redes 
municipais de saúde, como se vê nos estudos de JÚLIO (2013); BARROS et al (2012); JARDIM 
e BASSO (2011) e pela analise dos desfechos negativos destas ocorrências aos pacientes 
acometidos, surgiu o interesse em investigar o índice de infecção hospitalar por bactéria de 
contato de pacientes que estiveram em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um 
hospital municipal de Minas Gerais e buscar a existência de relação entre a contaminação com a 
assistência prestada pela equipe multidisciplinar atuante nesta UTI. Entende-se que os resultados 
desta pesquisa contribuirão para diminuição dos índices de infecção hospitalar na UTI do 
cenário deste estudo, além de produzir impacto social significativo para este nicho hospitalar. 
Então, objetiva-se conhecer o índice de pacientes portadores de bactéria de contato pós-alta 
imediata da UTI de um hospital municipal do noroeste de Minas Gerais e buscar a existência ou 
não de relação entre a assistência prestada pelos profissionais da equipe multidisciplinar e a 
presença deste tipo de infecção.  
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
As UTIs representam um dos mais frequentes reservatórios de bactérias multirresistentes e é um 
local com alta prevalência de transmissão horizontal dessas bactérias. Os principais fatores da 
transmissão de bactérias em UTIs estão relacionados a riscos provenientes do próprio paciente, 
como a imunidade deprimida e o uso desordenado e inadequado de antibióticos. (ANVISA, 
2007). As mais graves formas de infecção estão relacionadas a microrganismos multirresistentes. 
A resistência de microrganismos ocorre quase sempre em virtude de alterações genéticas que 
reduzem a eficácia dos antibióticos. (QUEIROZ, 2012). Pacientes internados em unidade de 
terapia intensiva elevam de 5 a 10 vezes os riscos de adquirirem algum tipo de infecção 
hospitalar, por se tratarem de pacientes mais críticos do que os das demais áreas de internação. 
Na UTI são prestados atendimentos à saúde de alta complexidade e por isso os pacientes estão
sujeitos a vários procedimentos invasivos, procedimentos estes que se tornam fatores de risco, 
tornando os pacientes mais vulneráveis à contrair uma infecção. (MOURA, 2007). 
  
METODOLOGIA  
Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva.
Com pesquisa bibliográfica para estudo de caso. A amostra será composta por médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem atuantes na UTI do local pesquisado. Os 
dados serão coletados a partir de questionário desenvolvido no intuito de alcançar o objetivo 
proposto. 
 

REFERÊNCIAS 
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Trichomonas vaginalis 
RESUMO 

                          MACHADO¹, Fernanda.
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Palavras-chave: trichomonas; infecção; protozoário. 
 
A espécie  Trichomonas vaginalis, foi descrita por Donné,  em 1836. Esse protozoário, 
tem a capacidade de formar pseudópodes e, se fixar em partículas sólidas, para capturar
seus alimentos. O Tricomonas tem forma variável, mas não possui a fase cística, 
somente a trofozoítica, seu habitat para desenvolvimento, colonização e reflexo destes 
eventos é o trato geniturinário humano. Desenvolve-se na ausência de oxigênio, e em 
ambientes com temperaturas entre 20 e 40°C. Sua reprodução é por divisão binária 
longitudinal. Nesse flagelado o ciclo de Krebs é incompleto e, ele não possui 
mitocôndria, assim, extrai energia de modo anaeróbio facultativo de: glicose, frutose, 
maltose, glicogênio e amido, o protozoário não contém o citocromo da cadeia 
respiratória. Não possuem mitocôndrias, o parasito possui grânulos densos e, é capaz de 
manter em reserva o glicogênio podendo realizar a síntese de um certo número de 
aminoácidos. A transmissão do Trichomonas vaginalis ocorre através da relação sexual 
e pode sobreviver por mais de sete dias sob o prepúcio do homem, após a relação sexual 
com a mulher infectada. O vetor do Trichomonas vaginalis é o macho humano, a 
contaminação ocorre através da ejaculação, os Trichomonas presentes na mucosa da 
uretra são carreados pelo esperma. A transmissão do parasito é rara sem a relação
sexual. Recém-nascidos do sexo feminino podem adquirir a tricomoníase neonatal 
durante o parto. O tricomonas se destaca como um dos principais patógenos do trato 
urogenital e está associado a sérias complicações de saúde humanos. Recentes 
publicações mostraram que a tricomoníase favorece a infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), e também pode ocasionar diminuição da massa 
corporal, nascimento prematuro, oportuniza doenças inflamatórias pélvica atípica em 
mulheres, câncer cervical e infertilidade. O risco de infertilidade é bem maior em 
mulheres que já tiveram tricomoníase quando comparado com as que nunca tiveram, por 
está relacionado com doença inflamatória pélvica, provocando resposta inflamatória que 
destrói a estrutura tubária, inibindo a passagem de gametas através da tuba uterina. A 
tricomoníase no homem é assintomática e, na mulher varia da forma assintomática ao 
estado agudo. O diagnóstico clínico principalmente no homem, apresenta inúmeras 
dificuldades. Como formas de prevenção utiliza-se preservativos, abstinência de 
contatos sexuais com pessoas infectadas. Os medicamentos para o tratamento da doença 
são metronidazol, camidazol, secnidazol entre outros, porém, não devem ser utilizados 
em gestantes.  
 

REFERÊNCIA 
NEVES, David Pereira et al. Parasitologia humana.11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 
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INCIDÊNCIA DE DENGUE NOS MUNICÍPIOS DE ARINOS E BURITIS NO DECORRER DO ANO DE 2014 

 
 
Palavra-chave: Dengue. Arinos. Buritis. Prevenção. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho trata-se de um estudo vinculado à disciplina de 
epidemiologia cujo objetivo foi descrever os casos de dengue 
notificados e registrados pelas Secretarias Municipais de 
Saúde de Arinos e Buritis, bem como comparar tais casos 
analisando-os segundo sexo, idade e sazonalidade.  
  

REFERENCIAL TEÓRICO 
   
Dengue é uma doença viral causada pelo arbovírus da família 
flaviridae, que apresenta quatro sorotipos; DENV-1,2,3 e 4, 
que são transmitidos pela picada da fêmea do mosquito aedes 
aegypti (BRASIL, 2014). As formas clássica e hemorrágica 
caracterizam-se por sintomas como febre alta, dor de cabeça e 
atrás dos olhos, exantema, artralgia, entre outros. Na forma 
hemorrágica, que é a mais grave, os sintomas são semelhantes 
ao da dengue clássica acrescidos da redução brusca no número 
de plaquetas (OLIVEIRA 2012).  

 
METODOLOGIA 

 
Realizou-se uma pesquisa de campo quantitativa e descritiva 
aplicada nas Secretarias de Saúde Municipais dos municípios 
de Arinos e Buritis, no período de 8 de abril a 11 de maio de 
2015, tendo como fonte fichas de notificações compulsórias 
que revelaram dados para comparar a incidência de dengue 
nos dois municípios no decorrer do ano de 2014.  
 
 ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Arinos possui população de 17.674 e Buritis 22.737 habitantes 
e em ambas as cidades pode-se observar que a incidência de 
dengue foi maior no outono (Gráfico 1), e isso confirma o que 
foi dito por Teixeira, Barreto e Guerra (1999)  e por SILVA 
(2013), onde ambos declaram que o período de mais 
incidência de dengue ocorre nos primeiros meses do ano, ou 
seja no verão e no outono devido a maior demanda de chuva, 
no entanto, os resultados obtidos neste estudo não revelaram 
grandes índices de dengue no verão, isso pode ocorrer devido 
a alta capacidade de sobrevivência dos ovos do Aedes aegypti 
fora da água. Os dados também apontaram que, entre os casos 
confirmados, o sexo feminino foi o mais afetado no município 
de Arinos e enquanto que em Buritis, os homens foram mais 
acometidos pela doença. O objetivo imposto para este artigo 
foi alcançado. Com os dados coletados foi possível concluir 
que em ambas as cidades a incidência de dengue foi maior no 
outono, em relação ao sexo em Buritis os casos confirmados 
foram maiores na população masculina enquanto que em 
Arinos foi na população feminina.  
_______________________________________ 
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Gráfico 1: Porcentagem dos casos de dengue confirmados, 
segundo meses do ano, nos municípios de Arinos e Buritis em 
2014. 

 
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Arinos e Buritis, 2015.  
 

Gráfico 2: Relação dos casos confirmados de dengue de acordo 
com a faixa etária da população acometida nos municípios de 

Arinos e Buritis no ano de 2014. 

 
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde de Arinos e Buritis, 2015 

 
Através do gráfico 2 pode-se observar os casos de dengue 
confirmados nos municípios e agrupá-los segundo a idade, 
tendo maiores resultados na faixa de 0-20 em Buritis e 31-40 
em Arinos. 
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA 
RENAL NO MUNICÍPIO DE ARINOS-MG 

PROJETO DE PESQUISA 
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NEVES3, Dêner

 
 

Palavras-chave: Qualidade de vida. Insuficiência renal crônica. KDQOL-SF 
INTRODUÇÃO 
 O conceito de qualidade de vida (QV) passou a ser utilizado a partir da definição de saúde pela 
Organização Mundial de saúde (OMS) como completo estado de bem-estar físico, psíquico e 
social e não somente ausência de doença e enfermidade. A (OMS) reuniu representantes e 
vários países que conceituaram QV como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no 
contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e preocupações”. Qualidade de vida, por sua vez, envolve o bem físico, 
mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais como família e amigos, a 
saúde, educação e outras de relacionamentos sociais e outras circunstância da vida. O 
tratamento hemodiálitico é responsável por um cotidiano monótono e restrito, e as atividades 
desses indivíduos são limitadas após o início do tratamento, favorecendo, o sedentarismo e a 
deficiência funcional, fatores estes que refletem na qualidade de vida. Diante disso este 
trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade de vida de portadores de insuficiência renal 
crônica no município de Arinos-MG.  
REFERENCIAL TEÓRICO 
A insuficiência renal crônica (IRC) consiste na perda gradual e irreversível da função renal, de 
forma que o organismo não consegue manter o equilíbrio hidroelítico e acidobásico, 
caracterizando-se pelo aumento da ureia no sangue. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
NEFROLOGIA, 2010).    As causas mais prevalentes de IRC são hipertensão arterial sistêmica 
(HAS), diabetes mellitus (DM) e história familiar de doença renal crônica. (DRAIBE et al. 
2002). No mundo, cerca de 1,2 milhões de pessoas encontram-se sob tratamento dialítico. 
(VIEIRA et al. 2005).  A relevância dos indicadores de qualidade de vida é fundamental não só 
por ser um aspecto básico de saúde, como também porque permite mostrar a relação existente 
entre qualidade de vida, morbidade e mortalidade.  
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa com pacientes portadores de IRC, 
submetidos à hemodiálise no município de Arinos-MG. Para a coleta de dados referente à 
qualidade de vida será utilizado o Kidney Disease Quality of Life Questionaire Short (KDQOL-
SF), o questionário é composto por 19 dimensões, ou seja, 19 itens relacionados à qualidade de 
vida dos indivíduos submetidos à HD.  
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PERCEPÇÃO DAS MÃES DE CRIANÇAS E ADOLECENTES PORTADORES 
DE ANEMIA FALCIFORME A CERCA DA PATOLOGIA 

LEITE1, Jordana.
NEVES2, Dener.
MOTA,²Luciene.

Palavras-chave: Anemia Falciforme. Família. Qualidade de Vida.  
INTRODUÇÃO 
É uma doença de caráter genético, frequente, porém não exclusiva da raça negra. É caracterizada 
pela mutação da hemoglobina A (HbA) que é substituída pela hemoglobina S (HbS). Nessas 
pessoas as hemácias que em condições normais se apresentam em formato arredondado é 
percebida em forma de foice o que dificulta sua circulação na corrente sanguínea. O objetivo 
geral desta pesquisa é conhecer a visão de mães acerca da manifestação da anemia falciforme em 
seus filhos. Acompanhado dos objetivos específicos que se dividem em: Discutir os principais 
conceitos relacionados a anemia falciforme; Refletir sobre a vivencia familiar quando a mesma 
recebe o diagnóstico de um membro da família com anemia falciforme; Conhecer o 
funcionamento da assistência prestada pela rede pública aos portadores da doença falciforme. È
uma doença desgastante tanto para o portador, quanto para o cuidador, que na maioria das vezes 
são as mães, por que são elas que estão presentes nos momentos de crises e internações dos filhos 
e vivem uma luta constante para uma melhor qualidade de vida, surge o questionamento: como a 
anemia falciforme é percebida pelas mães cujos filhos são portadores de tal patologia? 
REFERENCIAL TEÓRICO  
Sendo a anemia falciforme uma síndrome que provoca o comprometimento de diversos sistemas 
do corpo, o apoio e a união familiar é fundamental já que a doença exige um cuidado complexo e 
uma atenção permanente para um controle regular das manifestações clínicas, ofertando uma 
qualidade de vida estável para o portador. Sendo as mães participantes ativas, que estão presentes 
desde o diagnóstico, sofrem alterações em suas rotinas quando percebem a  necessidade de se 
voltarem plenamente para o filho doente. (GUIMARÃES, MIRANDA e TAVARES, 2009). Com 
o avanço da ciência houve também um aumento no conhecimento da doença e na forma adequada 
de tratamento. A descoberta da doença falciforme se dá logo ao nascimento por meio do teste do 
pezinho, permitindo uma atenção integral mais rápida. (BRASIL, 2006).  
METODOLOGIA 
Trata-se de um projeto de pesquisa cuja metodologia será organizada por uma abordagem 
qualitativa com objetivos exploratórios. Será aplicada uma entrevista semi estruturada cujo 
formulário terá cinco questões abertas que versam sobre a percepção de mães acerca da patologia 
de seus filhos portadores de anemia falciforme, sendo 08 mães as participantes do estudo, que 
será realizado numa cidade do Noroeste de Minas Gerais em Julho de 2016. 
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SATISFAÇÃO DAS GESTANTES ACERCA DO PRÉ-NATAL NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – 

ESF 
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Palavras-chave: Gestão. Estratégia. Saúde da família.  
 
Introdução  
A preocupação com a qualidade de assistência prestada as gestantes nos serviços Públicos de saúde têm sido 
abordada frequentemente em busca de compreender se de fato a assistência ao pré-natal é realizada de forma 
humanizada.  Assim temos como objetivo geral: Investigar o grau de satisfação das gestantes atendidas na 
ESF acerca de assistência pré-natal. O interesse pela temática se deu por querer ampliar conhecimentos 
acerca do que as gestantes acham e vivem durante o período gestacional, especialmente em serviços públicos. 
 
Referencial teórico  
Segundo Brienza (2005) a aderência das mulheres ao pré-natal está relacionada com a qualidade da 
assistência prestada tanto pelos serviços quanto pelos profissionais de saúde que fazem o acompanhamento e 
atendimento a essa gestante. A assistência ao pré-natal é definida pelo Programa Integral à Saúde da Mulher 
como sendo cuidados de saúde dispensados à gestante que têm o objetivo de assegurar o estado de saúde de 
seu organismo e o crescimento e desenvolvimento adequados ao seu concepto. (BRASIL, 2006). 
 
Metodologia  
A pesquisa científica tem como finalidade não apenas de um relatório ou descrição de fatos levantados 
empiricamente, mas sim o desenvolvimento de um caráter interpretativo, no que se refere aos dados obtidos 
através das entrevistas realizadas. Para que isso ocorra de forma sucinta, é imprescindível correlacionar a 
pesquisa com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico que serve de embasamento na 
interpretação do significado dos dados e dos fatos colhidos ou levantados. (MARCONI e LAKATOS, 2005). 
 
Referências  
BRIENZA, Adriana Mafra. O processo de trabalho das enfermeiras na assistência pré-natal da rede 
básica de saúde do município de Ribeirão Preto. 2005. 171f. Tese – (Doutorado em Enfermagem) – Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretária de Políticas de Saúde. Assistência pré-natal: manual técnico. 3 ed, 
Brasília: MS, 2000. 
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IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES ESQUIZOFRÊNICOS 
ATENDIDOS NO CAPS: NA PERCEPÇÃO DE SEUS FAMILIARES. 
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REIS1, Luciene Maria dos.

NEVES2, Dêner.
OLIVEIRA3, Kárita Rosa de.

Palavras- chave: Esquizofrenia. Qualidade de vida.  
INTRODUÇÃO 
A qualidade de vida dos pacientes esquizofrênicos, envolve diversos fatores que estão 
relacionados aos níveis psíquico, físico e social desencadeando alterações de pensamento e 
comportamento, levando o indivíduo ao isolamento social. A curiosidade partiu da 
necessidade de identificar a qualidade de vida dos pacientes esquizofrênicos, na percepção de 
seus familiares uma vez que, a família representa a matriz de identidade do portador. O 
objetivo geral desta pesquisa é: Descrever o impacto da esquizofrenia na qualidade de vida 
dos pacientes. Acompanhado dos objetivos específicos que se dividem em: Delinear as 
principais consequências da doença esquizofrenia sobre a qualidade de vida dos pacientes, 
Conhecer as ações de Saúde que visam a reabilitação e a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes, Identificar o papel da família na reabilitação e qualidade de vida dos pacientes. O 
portador de esquizofrenia é afetado pela alteração da personalidade do eu, e de modo geral, 
afeta sua relação com o mundo real. Vivendo de forma desarmoniosa com os demais que está 
a sua volta. A problemática que pretendo investigar é: Como é a qualidade de vida dos 
pacientes portadores de esquizofrenia atendidos no CAPS de Unaí Minas Gerais?  
REFERENCIAL TEORICO 
De acordo com Silva (2006), esquizofrenia é uma doença mental incapacitante, classificada 
como psicose crônica, que tem origem multifatorial (causas psicológicas, biológicas e 
sociais). Onde os fatores genéticos e ambientais estão associados ao um elevado risco de 
desenvolver a doença. Para Humerez (2012), a esquizofrenia é um transtorno mental que afeta 
a personalidade como um todo, levando mudanças na sua estrutura de vida. De modo geral, o 
paciente apresenta-se de maneira estranha em relação a sociedade, mostrando desinteresse 
com o mundo real. O autor afirma que o transtorno mental afeta de forma severa a qualidade 
de vida dos portadores expondo os indivíduos ao sofrimento extremo. 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa aplicada com uma abordagem qualitativa e objetivos exploratórios e 
descritivos. Serão aplicadas entrevistas semi - estruturadas que versam sobre a qualidade de 
vida de pacientes esquizofrênicos na percepção de seus familiares, sendo 04 familiares 
participantes do estudo, que será realizado no CAPS de Unaí Minas Gerais, em julho de 2016. 

REFERÊNCIAS 
HUMEREZ, Dorisdaia Carvalho de. Transtornos do pensamento e assistência de 
enfermagem: Psiquiatria para a Enfermagem. São Paulo: Rideel, 2012. 
SILVA, Regina Claudia Barbosa da. Esquizofrenia: Uma revisão.  Psicologia USP. São 
Paulo, v. 17, n. 4, p. 263-285, 2006. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010365642006000400014&lng
=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em mar. 2016. 
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A PERCEPÇÃO DO IDOSO ACERCA DA AVOSIDADE NO  
PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

PROJETO DE PESQUISA 
SANTIAGO1, Mariana Martins.

LUCIO2, Renata Silveira.
NEVES3, Dêner.

Palavras-chave:  Envelhecimento. Avosidade. Interação familiar. 
 INTRODUÇÃO 
O envelhecimento é um fenômeno normal e multifatorial, tendo diversas alterações morfológicas, 
fisiológicas, bioquímicas e psicológicas do ser humano durante toda a vida. A avosidade trata os 
padrões interativos de avós e netos, entre gerações com as condições atuais de vida do idoso. Ser avós 
é estar na terceira geração familiar, de pais para filhos e de filhos para seus netos, envolve uma 
história familiar, com missão geracional que forma uma memória familiar. O propósito deste projeto 
de estudo é investigar a relação dos avós com os netos, e buscar para dentro do contexto, a viabilidade 
de desenvolver e fortalecer o cuidado recíproco da avosidade. Evidenciar a percepção de idosos 
frequentadores das aulas de hidroginástica da academia Raia 4, acerca da avosidade no seu processo 
de envelhecimento. 
REFERENCIAL TEÓRICO Segundo (ALVES, 2013), “a velhice compõe uma das etapas do ciclo 
natural da vida, sendo esse nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer; e as alterações que a 
caracterizam tem origem no próprio organismo, e acontecendo de forma gradual.” Os termos vovozice 
ou avosidade estão empregados como denominação de uma problemática humana conflitiva: o neto 
representa promessa de vida em relação a certos ideais e morte em relação ao declínio físico e a 
consciência de finitude. Avosidade não se remete a idade cronológica, mas a um laço de parentesco 
localizado nas filiações trigeracionais do ponto de vista pessoal, familiar e social.. Para Goldfarb e 
Lopes (2006) a avosidade é uma função familiarmente ligada à função materna ou paterna das quais 
se diferencia, mas que como aquelas, tem um papel decisório na estruturação psíquica dos seus netos. 
O estudo da família e das relações de substituição entre seus membros é essencial para as ópticas dos 
papéis assumidos pelos avós na sociedade. 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Os dados serão coletados por meio de 
entrevista semi-estruturada. A amostra será constituída por avós frequentadoras da academia Raia 4de 
Unaí- MG. 
 REFERÊNCIAS 
ALVES S. M. M. Cuidar ou ser responsável? Uma análise sobre a intergeracionalidade na relação 
avós e netos. Mestrado acadêmico da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza-CE, abril/2013. 
-GOLDFARB, D. C.; LOPES, R. G. C. Avosidade: a família e a transmissão psíquica entre gerações.
Disponível em:<http://www.portaldoenvelhecimento.org.br/psico/psico103.htm.> Acesso em: 9 
Set.2013. 
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A INCIDÊNCIA DE SOLIDÃO E DEPRESSÃO EM IDOSOS RESIDENTES NO DISTRITO DE 
PALMITAL-MG. 

PROJETO DE PESQUISA 
 

RIBEIRO1, Priscilla Costa Pires.
LÚCIO2, Renata Silveira.

NEVES3, Dêner.
Palavras-chave: Depressão. Solidão. Idosos. Enfermagem. 
INTRODUÇÃO 
Percebe-se nos dias atuais o significativo crescimento sócio demográfico da população idosa e com isso a 
necessidade na busca de melhorias na qualidade de vida dos idosos, porém, situações de solidão e depressão estão 
diretamente ligados ao processo de envelhecimento e devem ter por parte dos profissionais de saúde a devida atenção 
para correta prevenção e ou tratamento. O processo de envelhecimento traz mudanças físicas e psicológicas ao 
indivíduo, muitas vezes difíceis de serem entendidas ou aceitas, essas alterações se inter-relacionam criando um elo 
interdependente para o alcance de uma vida equilibrada. Então, diante deste cenário, surgiu o interesse em estudar e 
entender como a solidão e a depressão podem afetar a qualidade de vida dos idosos, tendo em vista a sua zona de 
moradia. Investigar esta realidade e os aspectos ligados em seu desenvolvimento produz impacto social significativo 
entre a comunidade acadêmica, cuidadores e profissionais da área de saúde, já que oferece contribuição científica e 
melhor entendimento da temática e cria possibilidades de impulsionar a criação de estratégias e programas efetivos 
que visem buscar a promoção da saúde e a melhora da qualidade de vida para esta parte da população. Diante deste 
contexto surgiu à problemática: Qual a incidência de solidão e depressão em idosos residentes no distrito de Palmital 
de Minas – MG? Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar e identificar a incidência de solidão e depressão em 
idosos residentes no distrito de Palmital de Minas - MG. 
REFERENCIAL TEÓRICO  
A depressão é uma das doenças crônicas que mais afeta os idosos, ela pode prejudicar sua independência funcional e 
emocional, e ainda interferir significativamente em sua qualidade de vida. (BANDEIRA, 2008). A solidão é vista 
como consequência do envelhecimento, que pode apresentar um quadro de agravamento diante de alguns fatores 
como situação financeira ruim, ciclo de amizade diminuído e contexto habitacional comprometido. Se sentir solitário 
não significa estar só, o indivíduo pode se sentir triste e isolado, mesmo estando acompanhado. (RIBEIRO, 2012). 
METODOLOGIA 
Para alcançar os objetivos propostos neste estudo e para responder sua questão norteadora, será utilizado como 
método de estudo uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória com coleta de dados em campo por meio de 
questionário sócio demográfico, do Exame Mini-Mental e da Escala de Depressão Geriátrica e Escala de Solidão da 
ULCA. A amostra será composta por 5% dos idosos residentes na área total do distrito de Palmital de Minas-MG e 
será escolhida aleatoriamente. 

REFERÊNCIAS 
BANDEIRA, Carina Barbosa. Perfil dos idosos com depressão em comunidade do município de Fortaleza. Revista 
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, 2008. Disponível em: 
<http://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/171> Acesso em: 06 de Mar. 2016.   
RIBEIRO, Ana Sofia Leandro Silva. Solidão e qualidade de vida em idosos. 2012. Monografia licenciatura em 
Enfermagem. Universidade Fernando Pessoa. Disponível em: <http://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3658> Acesso em: 
06 de Mar. 2016. 
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AS EXPERIÊNCIAS DAS MÃES DE FILHOS PREMATUROS SOBRE A 
PREMATURIDADE 

PROJETO DE PESQUISA 
NEVES1, Dêner.
LIMA2, Stéfany.

PANIAGUA3,José Antônio
 
Palavras-chave: prematuridade. Fatores de risco. Ações preventivas  
INTRODUÇÃO 
A prematuridade considerada como nascidos pré-termo ou antes do termo, por ocorrer antes das 
37 semanas de gestação, tem apresentado crescimento como mostra relatório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) realizado em 2012, em que estima que anualmente nascem cerca de  
15 milhões de nascidos pré-termo, mais de 10% total de nascimento, como consequência de  
diversas circunstâncias. A idade gestacional (ID) é também considerada como a duração da 
gestação desde o primeiro dia ao último do ciclo menstrual até o parto, o tempo de gestação 
pode ser contadas em dias ou semanas completas. Objetivo Geral: Identificar as experiências das 
mães de filhos prematuros sobre a prematuridade. Objetivos Específicos: Conhecer a estrutura e 
a funcionalidade da atenção de saúde publica no parto prematuro; Conhecer as características da 
prematuridade; Descrever a importância do aleitamento para o prematuro; Identificar as 
implicações de risco no cuidado ao recém-nascido. A prematuridade tem se tornado um dos 
principais problemas de saúde, sendo um fator que contribui de modo expressivo para a elevada 
taxa de mortalidade neonatal e infantil, relacionados a lesões e sequelas diversas. Diante das 
possibilidades e conhecimentos para  investigação de fatos sobre nascimentos prematuros, 
empreendemos em pesquisar quais são os principais fatores de risco materno que influenciam a 
prematuridade? 
REFERENCIAL TEÓRICO  
Um recém-nascido prematuro pode ser considerado aquele que nasce antes de se completar o 
tempo ideal de gestação, associada ao baixo peso. A imaturidade relacionada a este nascimento 
antecipado pode refletir-se a diferentes domínios , pois a prematuridade pode está associada a 
recém-nascidos com dificuldades cognitivas, comportamentais e acadêmicas. (PINHO, 2012).A 
imaturidade geral do recém-nascido do ponto de vista biológico pode associar a várias 
disfunções em qualquer órgão do sistema corporal podendo sofrer intercorrências ou 
comprometimento ao longo do desenvolvimento, contribuindo para a possibilidade de sequelas 
riscos e agravos de diversos tipos com diversas consequências. (RAMOS, 2003). 
METODOLOGIA 
Trata se de uma pesquisa aplicada que adota uma abordagem qualitativa com dados coletados 
em campo através de questionários aplicados no ESF do bairro divinéia com as mães de filhos 
prematuros, avaliando as experiências vividas por elas , selecionados os nascidos com idade 
gestacional entre 28 a 36 semanas que fazem acompanhamento no local a fim de obter o que 
pode ter interferido na prematuridade. 
  

REFERÊNCIAS 
PINHO, A. O papel de um grupo de entre-ajuda no acompanhamento aos pais: numa 
unidade de cuidados neonatais.54 f. Dissertação-(Mestrado em Psicologia)- Universidade 
Católica Portuguesa, Lisboa,2012. 
RAMOS, J. L. A.O recém-nascido pequeno para a idade gestacional: Pediatria moderna. Vol 
XXXVI, edição especial, 153-164, 2003. 
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CONHECIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ACERCA DA FEBRE CHIKUNGUNYA 
COLETA DE DADOS 

    SILVA¹, Ellen Pinheiro da                                                                                                    
 LIMA¹, Hanna Layla Guimarães de                                                                                              

SILVA¹,Valkiria Ferreira da 
MARTINS², Nathália Oliveira da 

Palavras-chave: Febre Chikungunya. Conhecimento. Prevenção.                                                                          
 
INTRODUÇÃO  
Este estudo busca abordar um assunto que vem sendo tratado de forma cada vez mais 
frequente pela mídia que é a Febre Chikungunya, para isso busca-se identificar o 
conhecimento dos alunos do ensino superior acerca desta doença, além disso, trata em 
seu referencial teórico sobre as características clinicas e epidemiológicas da doença, 
bem como sua forma de prevenção, busca também identificar qual o meio de 
comunicação mais utilizado entre esses alunos para obter informações sobre a doença e 
verificar se eles conhecem as formas de prevenção e se as executam. 
 
REFERENCIAL TEÓRICO 
Chikungunya é uma palavra originária do Mankonde, uma língua utilizada no sudeste 
da Tanzânia e norte de Moçambique, e significa “aqueles que se dobram” esse nome 
foi atribuído a doença devido o jeito em que ficam as pessoas acometidas por ela, 
devido as fortes dores articulares as pessoas tendem à ficar encurvadas para suportar as 
dores (BRASIL, 2015 e TAUIL, 2014). Essa doença está relacionada às transmissões 
feitas pela picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti mas pode ser transmitida pelo 
mosquito Aedes Albopictus (BRASIL, 2014a) e é caracterizada por ser uma arbovirose 
assim como a dengue, a febre Chikungunya é causada através do contato do suscetível 
com o CHIKV da família Togaviridae e do gênero Alphavirus, esse contato pode 
ocorrer também de forma vertical ou através de transfusões sanguíneas, sendo essas 
duas ultimas mais raras (BRASIL, 2015). Ela pode evoluir através de três fases, que 
são; a fase aguda ou febril que pode ocorrer entre três a dez dias, a fase subaguda que 
pode ocorrer entre dez a noventa dias, e a fase crônica que pode ocorrer entre noventa 
dias a três anos, podendo chegar a cinco anos (CARDOSO, 2014). Nessas fases é 
comum a manifestação dos seguintes sintomas, exantema, vômitos, sangramento e 
úlceras orais, dores nas articulações, edema e febre, podendo variar de acordo com 
cada paciente, levando-se em consideração o sexo e a idade, e não são todas as pessoas 
infectadas pelo vírus CHIKV que apresentarão sinais e sintomas, de acordo com 
(BRASIL, 2014b) de 2 a 28% das pessoas infectadas pelo vírus não apresentam 
sintomas.  
 
METODOLOGIA 
O presente estudo tem uma abordagem quantiqualitativa e é de caráter exploratório, 
tendo como objetivo aumentar o entendimento e reunir informações sobre o assunto. 
Para aprimorar a pesquisa a fim de coletar dados, foi elaborado e aplicado entre os dias 
7 à 14 de abril do ano de 2016 um questionário contendo cinco questões, onde o local 
de aplicação foi a FACTU (Faculdade de Ciências e Tecnologias de Unaí) que oferece 
7 cursos totalizando 958 alunos dos quais 105 participaram da pesquisa. A amostra 
dessa pesquisa é composta pelos últimos períodos de cada curso, sendo que foram 
pesquisados: 25 acadêmicos do 9º período de Enfermagem destes 18 participaram da 
pesquisa, 29 acadêmicos do 7º período de Pedagogia destes 20 responderam ao 
questionário, 40 acadêmicos do 5º período de Educação Física desses 25 participaram 
da pesquisa, 27 acadêmicos do 9º período de Direito e destes somente 18 responderam 
à pesquisa, 17 acadêmicos do 7º período de Ciências Contábeis e desses somente 5 
alunos responderam, e 42 acadêmicos do 9º período de Agronomia e 19 responderam 
ao questionário. Durante o período em que foram aplicados os questionários não foi 
possível localizar os 25 acadêmicos do 7º período de Administração, e posteriormente 
obteve-se conhecimento de que devido estarem trabalhando em suas monografias estes 
alunos não estavam comparecendo à faculdade. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A pesquisa foi aplicada aos últimos períodos de cada curso totalizando 105 
participantes dos quais 103 afirmaram  já terem ouvido falar sobre a doença e 2 
disseram não terem ouvido falar. Em resposta para as questões 3 e 4, que tratam 
respectivamente sobre os meios de prevenção conhecidos e praticados pelos 
participantes 100 afirmaram saber que é importante não deixar água parada em pneus,  
  ___________________________________ 
¹Acadêmicas do 5º período de Enfermagem da Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Unaí  
²Professora  do curso de Enfermagem da FACTU Especialista em Saúde Pública e da 
Família pela UNIASSELVI/Instituto Passo I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
em tampas de garrafa, em lixos e etc. e destes 93 disseram que realizam essa forma de 
prevenção, 88 entrevistados disseram que conhecem sobre a importância de colocar 
areia nos pratinhos de plantas  
mas apenas 49 disseram fazer uso desse conhecimento, 89 afirmam saber que tem que 
se tampar corretamente a caixa de água e 70 disseram que fazem isso, 77 participantes 
disseram que conhecem o uso de repelente de insetos como forma de prevenir a 
Chikungunya e destes 50 afirmaram fazer o uso, 86 afirmam que conhecem como 
forma de prevenção manter garrafas viradas de boca para baixo e 69 disseram por em 
prática esse conhecimento, 82 conhecem a importância de se manter latas de lixo 
tampadas e 65 praticam essa forma de prevenção, 78 conhecem que deve-se manter os 
bebedouros de cães e gatos sempre limpos e 52 colocam em prática esse conhecimento 
e por fim 68 disseram conhecer que colocar telas de proteção nas janelas e 
mosquiteiros nas camas auxilia na prevenção da Chikungunya mas apenas 31 disseram 
colocar essa forma de prevenção em prática. Na quinta e última questão foi possível 
identificar de forma mais clara o conhecimento dos alunos acerca da doença e esses 
resultados são melhor expressos no quadro a seguir. 

   
                                
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Ao analisar os questionários foi possível observar que a maioria dos participantes da 
pesquisa conhece a doença, seus sintomas, suas formas de prevenção e praticam em 
sua comunidade tais medidas de controle e prevenção, pois, afinal, de nada adianta só 
conhecer, tem que praticar para que assim possa ter um maior controle sobre essa 
doença, evitando com que ela contamine mais pessoas.   
 
REFERÊNCIAS 
CARDOSO, Vivian Ailt. Febre da chikungunya. São Paulo, p. 02-63, 2014.Dispoivel 
em: http://www.saudedafamilia.org/noticiario/chikungunya_10-07-%202014.pdf. 
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BRASIL. Febre de chikungunya: manejo clínico. n.1, p. 03-20, 2014b. 
TAUIL, Pedro Luiz. Condições para transmissão da febre do vírus chikungunya. 
Brasília DF. P. 01-02. out-dez. 2014. 
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ANSIEDADE NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO: PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE 
ATUAM NO CENTRO CIRÚRGICO DE UMA INSTITUIÇÃO  

HOSPITALAR EM UNAÍ- MG 
 PROJETO PESQUISA 

 
TERENCIO1, Juliana.

NEVES2, Dener.
 OLIVEIRA³, Kárita Rosa de.

 
Palavras-chave: Pré-operatório. Ansiedade. 

 
INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa tem como eixo temático a Ansiedade no pré-operatório: Percepção dos profissionais que atuam 
em centro cirúrgico de uma instituição hospitalar de Unaí-Mg. Justifica-se pelo fato de que, embora seja 
muito relativo a ansiedade sempre está presente na vida de pessoas que irão se submeter a procedimento 
cirúrgico. Tem como objetivo geral identificar a percepção dos profissionais de enfermagem que atuam no 
centro cirúrgico acerca da ansiedade. Diante do exposto é possível apresentar a problemática a qual será 
desenvolvido o presente trabalho. Qual a percepção dos profissionais de enfermagem acerca da ansiedade do 
paciente cirúrgico no período do pré-operatório? 
REFERENCIAL TEÓRICO    
De acordo com Cunha (2011), o conceito de ansiedade define-se como uma sensação de vazio preocupação e 
inquietação, caracterizado por stress ou aflição que decorre da antecipação de perigo. No estado de ansiedade 
o sistema nervoso autônomo é ativado, o que induz o indivíduo a desviar-se, afastar ou confrontar o perigo.
No pré-operatório a equipe de enfermagem deve preparar de maneira adequada o paciente de acordo com o 
porte da cirurgia, esclarecendo dúvidas do paciente e de sua família sobre o funcionamento do hospital, 
procedimentos, a ida para o centro cirúrgico, sobre o que será feito e sua recuperação no pós-operatório. 
(ASCARI, 2013). Prevalecendo à ideia de que o esclarecimento no pré-operatório reduz os níveis de 
ansiedade torna-se de fundamental importância que os profissionais de saúde busquem ajudar os pacientes a 
controlarem a ansiedade. Antecipando o reconhecimento e avaliação da ansiedade aplicação de estratégias 
para o preparo psicológico do paciente que irá ser submetido a procedimento cirúrgico. (OLIVEIRA, 2011). 
METODOLOGIA  
Trata-se de uma pesquisa aplicada com uma abordagem qualitativa. Os procedimentos de coleta de dados 
utilizados serão a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso, onde os dados em campo serão coletados através 
de questionários aplicados à equipe de enfermagem do HMU (Hospital Municipal de Unaí). 
                                                   REFERÊNCIAS 
CUNHA, Ana Maria Macedo de Figueiredo Falcão e. Avaliação de expectativas e grau de ansiedade pré e 
pós-operatórias em cirurgia de ambulatório: estudo de doentes de cirurgia geral e cirurgia vascular. Porto, 
PT, 2011. 
ASCARI. Rosana Amora. Percepções do paciente cirúrgico no período pré- operatório acerca da 
assistência de enfermagem. Revista de enfermagem, UFPE, Recife, PE, abr. 2013. Disponível em: < 
www.reve.com.br>. Acesso em 23 mar. 2016. 
OLIVEIRA, Emília Raquel Vilela de. Ansiedade Pré-Operatória Mestrado Integrado em Medicina. 
Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Portugal. 2011. 
 
                                                 
1 Acadêmica do curso de Enfermagem 
2 Professor do curso de Enfermagem 
³ Professora do curso de Enfermagem 
  



154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PERCEPÇÃO DE UM GRUPO DE MULHERES  
CADASTRADAS EM UMA ESF DE UMA CIDADE DO NOROESTE  

DE MINAS GERAIS, ACERCA DOS BENEFÍCIOS DO PARTO NORMAL 
PROJETO DE PESQUISA 

 
NEVES1, Dêner.
Oliveira², Kárita.

SIQUEIRA³, Fernando.
 
Palavras-chave: Parto humanizado. Cesariana. 
 
INTRODUÇÃO 
O parto normal sempre foi a via de parto mais utilizada no momento de se dar à luz à uma nova 
vida, más após os avanços da medicina essa via de parto foi drasticamente substituída pela 
cesariana. Observando as diferentes variáveis que podem influenciar diretamente na escolha da 
via de parto pelas gestantes fazemos a seguinte pergunta: Qual a percepção das gestantes 
cadastradas em uma ESF da cidade de Unaí MG acerca dos benefícios do parto normal? É 
importante buscar entender a percepção das mulheres em relação aos benefícios do parto normal, 
para que possamos fazer uma ligação indireta com escolha da via de parto, buscando saber se a 
falta de informação ou de orientação tem influência direta nessa decisão. Este estudo tem como 
objetivo geral identificar a percepção das mulheres cadastradas na ESF (estratégia de saúde da 
família) do bairro Bela Vista na cidade de Unaí MG acerca dos benefícios do parto normal. 
REFERENCIAL TEÓRICO  
Entende se por parto humanizado, todo parto transvaginal sem a interferência medicamentosa ou 
uso de utensílios antes, durante ou após o parto, dando ênfase na mulher como a grande 
precursora e responsável pelo parto. Tudo deve acontecer da maneira mais natural possível, 
evitando traumas para a mãe e seu bebê. (COREN SP, 2010). Pode se observar que até mesmo 
em países desenvolvidos as taxas de partos por cesariana ultrapassam os índices preconizados 
pela Organização Mundial de Saúde. No Brasil o total de partos realizados por cesariana superou 
a taxa de 35% de todos os partos. No setor privado de saúde, esses índices superaram a taxa de 
70%. A cesariana também apresenta como fator prejudicial, o aumento da morbimortalidade 
materna e neonatal, infecções e neonatos pré-termo. (MANDARINO et al,2009). 
METODOLOGIA 
Trata se de um projeto de pesquisa com abordagem qualitativa e objetivos exploratórios e 
descritivos.  A pesquisa traçará o conhecer acerca dos benefícios do parto normal das gestantes 
da ESF do bairro Bela Vista da cidade de Unaí MG. Será aplicado um questionário para as 
gestantes afim de identificar o conhecimento delas acerca do parto normal. Os dados obtidos 
serão analisados e agrupados de acordo com categorias. 

REFERÊNCIAS 
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PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE ENFERMAGEM ACERCA DA 
PROFISSÃO 

 
 

NEVES1, Dêner.
CAVALCANTE2, Amanda

MARTINS3, Nathália.
 
Palavras-chave: Egressos. Percepção. Profissão.  
INTRODUÇÃO 
O presente projeto de pesquisa abordará de maneira ampla em seu referencial teórico a profissão de 
enfermagem desde o seu surgimento, passando por sua trajetória e chegando até a enfermagem na 
atualidade, de modo que dê subsídios para uma posterior discussão sobre a percepção dos egressos 
em enfermagem acerca da profissão.  
REFERENCIAL TEÓRICO  
A enfermagem é uma profissão extensa que vem construindo a própria história, que se dispõe na 
sua trajetória a compreensão de seus significados enquanto profissão de saúde constituída de gente 
que cuida da gente. Na grandeza que se conhece a história da enfermagem, é que se compreende o 
quanto esta não é inseparável de outras atividades da vida, do universo da saúde e seus 
compromissos sociais (PADILHA, BERENSTEIN,2005).Os egressos em graduação do curso de 
enfermagem encaram dimensões que facilita a visualização das transformações que ocorre no 
aluno, motivado pelo currículo. O egresso encara, na rotina de trabalho, situações complexas que o 
levam a enfrentar as competências desenvolvidas, durante o curso, com as requeridas no exercício 
profissional, podendo qualificar a adequação da estrutura pedagógica do curso vivido, e os aspectos 
intervenientes do andamento na formação acadêmica (MEIRA, 2008). 
METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem exploratória descritiva, no qual, serão aplicado 
20 questionários  no mês de Agosto de 2016, com interesse em conhecer a percepção dos egressos 
do curso de enfermagem de uma faculdade em Unaí-MG acerca da profissão. 
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Toxoplasma Gondii, Toxoplasmose 

 
RESUMO 

 
FIGUEREDO1, Thays.

PANIAGUA 2, José Antônio.
 
Palavra-Chave: Toxoplasmose, T. gondii 
 
O Toxoplasma gondii é um protozoário que atinge cerca de 60% da população em diferentes 
países. É uma zoonose na qual o gato é principal hospedeiro definitivo. O T. gondii pode ser 
encontrado em diversos tecidos, células e humores. Sua forma infectante mais encontrada na 
fase aguda é o taquizoíto. O taquizoíto forma um vacúolo parasitóforo que sofre diversas 
divisões por endodiogenia, o que leva a ruptura da célula parasitada, escape e invasão de novas 
células. A disseminação ocorre principalmente pelo sangue e linfa circulante. A fase inicial da 
infecção (proliferativa) é a aguda, que pode apresentar um quadro polissintómático, variando sua 
gravidade de acordo com a virulência da cepa e a susceptibilidade do hospedeiro, podendo 
evoluir para morte. A infecção pode ser por diferentes formas: 1) contato com fezes de gatos 
contaminadas com protozoários em fase sexuada, 2) ingestão de cistos em alimentos, 3) carnes 
mal cozidas (especialmente de carneiro e porco), 4) água contaminada, 5) manipulação de 
jardins, 6) caixas de areia, 7) latas de lixo, 8) disseminação por moscas, baratas e; 9) 
transplacentária. O organismo dos indivíduos infectados inicia a produção de anticorpos que 
destroem os taquizoítos extracelulares. As formas de cistos restantes geralmente caracterizam a 
fase crônica. O T. gondii é provavelmente o protozoário mais incidente na população humana e 
animal. A transmissão congênita é a forma mais grave podendo culminar em aborto, nascimento 
prematuro, corriorretinite, calcificações cerebrais, perturbações neurológicas, retardamento 
psicomotor, micro ou macrocefalia. Na toxoplasmose pós natal a retinocoroidite é a lesão mais 
comum. Pode ocorrer também: lesão cerebroespinhal associadas à cefaleia, febre, anomalias 
focais, hemiparesia, confusão mental, convulsões, letargia, estupor, coma e até morte. Esta 
sintomatologia é comumente encontrada em aidéticos. Lesões cutâneas generalizadas são raras, 
mas quando presentes tem evolução rápida e fatal. O diagnóstico da toxoplasmose é 
principalmente laboratorial, uma vez que as manifestações clínicas podem ou não ocorrer e, em 
caso positivo, se assemelham a outras doenças. Os principais métodos diagnósticos para 
toxoplasmose são o teste de ELISA e RIF. Enquanto os medicamentos de uso contínuo são 
tóxicos, por este motivo, são geralmente aplicados em casos graves da fase aguda, 
principalmente na toxoplasmose ocular (corriorretinite) e em pacientes imunodeficientes. 
Algumas medidas profiláticas podem ser abordadas como não se alimentar de carnes mal 
cozidas, proteger caixas de areia, controle da população de gatos, incineração das fezes entre 
outras medidas que impeça o contato entre o T. gondii e o homem (NEVES, 2005). 
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O Parasitismo e a Parasitose por Entamoeba histolytica 

 
RESUMO 
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Palavra-Chave: Amebíase, Entamoeba histolytica 

A Entamoeba histolytica é o agente etiológico da amebíase parasitose de grande impacto na saúde pública, 
levando ao óbito cerca de 100 mil pessoas anualmente. Além da E. histolytica, há uma outra espécie a 
Entamoeba díspar, que foi assumida como espécie infectante do homem. A amebíase cursa como uma 
infecção pela Entamoeba histolytica sintomática ou assintomática, e no segundo caso é mais difícil o 
diagnóstico. Segundo o Comitê de Sistemática da Sociedade Internacional de Protozoologia, as 
popularmente, amebas intestinais pertencem ao gênero Entamoeba e todas as espécies vivem no intestino 
grosso de humanos e animais. As amebas se diferem umas das outras pelo tamanho de suas principais formas 
de desenvolvimento: cisto e trofozoíto, pela estrutura morfofisiológica e pelo número e formas das inclusões 
citoplasmáticas. As amebas se locomovem através de pseudópodes e a ingestão de alimentos ocorre por 
fagocitose e pinocitose. O uso de água contaminada por dejetos humanos e não tratada é uma forma 
frequente de infecção assim como a ingestão de alimentos contaminados e instruções corretas sobre higiene 
domiciliar favorecem a disseminação dos cistos entre os família. Um dos mais curiosos aspectos da biologia 
da Entamoeba histolytica é sua grande variabilidade genética que impõe grande diferença de virulência e 
potencial patogênico. Esta elasticidade genética determina que o protozoário estabeleça uma interação 
ecológica do tipo comensalismo e a converta em parasitismo e, até mesmo em parasitose virulenta. De 
acordo com as formas de diagnóstico por imagem o raio x, ultrassonografia e tomografia computadorizada e 
a retossigmoidoscopia apresenta ótimos resultados para se detectar a doença na porção final do intestino 
grosso e no abcesso hepático. Geralmente no diagnóstico imunológico os métodos sorológicos estão sendo 
cada vez mais utilizados, principalmente na amebíase extra-intestinal. Na maioria dos laboratórios de analises 
clínicas, não é possível diferenciar a E. histolytica da E. díspar. Um fator profilático importante é o combate 
as moscas, assim como é possível que se evite a ingestão de cistos viáveis nos alimentos crus não lavados 
adequadamente. Lembrando que a profilaxia mais importante é o saneamento básico. A vacina contra a E. 
histolytica tem sido testada em animais de laboratório e já foram feitos diversos experimentos com relativo 
sucesso. Por fim os medicamentos utilizados para tratar a amebíase podem ser divididos em 3 grupos: 1) 
Amebícidas que atuam na luz intestinal; 2) amebícidas tissulares e; 3) amebicidas que atuam tanto na luz 
intestinal como nos tecidos.     
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TRYPANOSOMA CRUZI E DOENÇA DE CHAGAS 
 

RESUMO 
CARDOSO¹, Aleandre.

NERY², Diego.
PIO³, Marcelo.

PANIAGUA4, José.
 Descritores: Hospedeiro, Protozoário, Triátoma.   
  
O Trypanosoma cruzi é o protozoário etiológico da doença de Chagas, antroponose frequente nas América do Sul. 
Esse agente é transmitido por diversas espécies de barbeiros, hematófagos de hábitos noturnos. O Trypanosoma 
cruzi possui em seu ciclo biológico nos hospedeiros vertebrado e invertebrado, várias formas evolutivas. Nos 
vertebrados e na cultura de tecidos são encontradas as formas amastigotas e tripomastigotas respectivamente, intra 
e extra celular. As formas amastigotas e tripomastigotas são infectantes para células in vitro e para vertebrados. O 
ciclo biológico no hospedeiro invertebrado, ocorre as amastigotas, epimastígotas e tripomastigotas que interagem 
com células do hospedeiro vertebrado e apenas as epimastigotas não são capazes de nelas se desenvolverem e 
multiplicarem. No hospedeiro invertebrado, são encontradas inicialmente formas arredondadas com flagelo 
circundando o corpo, denominadas esferomastigotas presentes no estômago e intestino do inseto, formas 
epimastígotas presentes em todo o intestino e tripomastigotas presentes no reto. O tripomastigota metacíclico 
constitui a forma mais natural de infecção para o hospedeiro vertebrado. Esses triatomíneos vetores se infectam 
ao ingerir as formas tripomastigotas presentes no sangue circulante do hospedeiro vertebrado durante o repasto. 
No estômago do inseto essas formas tornam-se arredondadas (epirmastigotas) e no intestino médio, os 
epimastígotas se multiplicam por divisão binária simples, sendo, portanto, responsáveis pela manutenção da 
infecção no vetor. No reto intestinal, os epimastígotas se diferenciam em tripomastigotas (formas infectantes para 
os vertebrados), sendo eliminados nas fezes e urina do inseto. As vias de transmissão comuns são: Placenta 
(forma congênita); Transfusões de sangue; Amamentação; Esperma; Manuseio de tatus e gambas recém-abatidos 
com a pele glaba lesada. A sintomatologia pode ser descrita em duas fases: aguda e crônica. A aguda cursa com 
Febre, Mal-estar, cefaleia, anorexia, Morte por falência cardíaca ou meningoencefalite. Enquanto na fase crônica 
ocorre: Cardiomegalia, Megaesôfago, Megacólon. Como medidas de prevenção para Chagas temos: Melhoria ou 
substituição de habitações, Controle biológico e/ou químico do agente etiológico e Fiscalização nos hemocentros. 
A terapêutica de Chagas continua parcialmente ineficaz, embora tenhamos diversas drogas em testes animais e 
algumas em fase de teste em humano. Até então, suprimir a infecção pelo Trypanosoma cruzi e promover uma 
cura definitiva é utopia. Muitos estudos têm sido conduzidos na procura de terapias alternativas para o tratamento 
de Chagas. Há estudos com o uso dos derivados azólicos ou decitocinas associadas ao benzonidazol 
(imunoquimioterapia) em modelos experimentais, com potencial expressivo para o tratamento. Chagas é ainda 
hoje, no Brasil e em diversos países da América Latina, um problema médico-social grave. No Brasil, esta doença 
endêmica negligenciada atinge cerca de oito milhões de habitantes, principalmente populações pobres que 
residem em condições precárias. A doença de Chagas, segundo a OMS, constitui uma das principais causas de 
morte súbita de ocorrência frequente na fase mais produtiva do cidadão. 
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CASOS CONFIRMADOS DE HIV POSITIVO NO MUNICÍPIO DE UNAÍ-MG 
LIMA¹, Diana. 
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SANTANA¹,Renata. 

Palavras chaves: AIDS. Infecção. Oportunista 
 

INTRODUÇÃO 
A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) tornou-se um 
importante marco histórico, com grande impacto na área da saúde. 
Essa doença causada pelo HIV (Vírus da imunodeficiência humana) 
ataca a células do sistema imunológico atingindo assim o sistema de 
defesa. Realizou-se uma pesquisa dentro da disciplina de 
epidemiologia com objetivo de apontar o quantitativo de casos de HIV 
positivo notificados em Unaí-MG, e as características destes 
relacionadas ao sexo, idade e estado civil. 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
A AIDS é considerada uma infecção aguda que pode variar entre a fase 
precoce e fase sintomática inicial. As três principais formas de 
transmissão são: sexual, sanguínea e vertical. As formas de prevenção 
são o acesso aos preservativos e utilização de agulhas e seringas 
sempre esterilizadas e descartáveis. (BRASIL, 1999) 
 

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa de campo com estudo quantitativo, 
descritivo, documental, realizado em Serviço Especializado de Saúde 
no município de Unaí-MG. O estudo foi feito no dia 05 de maio de 
2015, com análise de fichas de notificações, no total de 40 fichas. Os 
dados foram consolidados em gráficos e quadros.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O gráfico 1 e 2 apresenta os casos confirmados de HIV positivo em 
Unaí-MG  até maio de 2015, demonstrando entre os homens um índice 
maior do que nas mulheres. Em relação ao estado civil observa-se que 
a maioria dos portadores do HIV está entre os solteiros e casados.  
O quadro 1 nos traz os casos em relação ao grau de escolaridade das 
pessoas com HIV positivo, a maioria não informou seu grau de 
escolaridade, e entre os que informaram destacou-se os que possuem 
ensino médio completo e fundamental incompleto com maior número 
de afetados. 
O quadro 2 aponta a idade dos indivíduos afetados, com base nisso 
pode-se observar que à incidência maior de AIDS tem sido observada 
nos adultos com idade entre 30 a 49 anos, seguido pelos jovens de 20 a 
29 anos, e com menor incidência entre os idosos e crianças. Enfatiza-se 
que as pessoas entre 10 e 19 anos contraíram o vírus através de 
transmissão vertical. 
 
Gráfico 1: Distribuição dos casos confirmados de HIV positivo no 
município de Unaí-Mg, até maio/2015, segundo sexo. 
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Fonte: Dados da pesquisa Unaí-Mg ,2015. 

 
Segundo Souza et al (2013 p.27) em pesquisa descritivo, quantitativo, 
realizada no município de Divinópolis\MG com indivíduos HIV 
positivos do total de 204 pacientes. Das 204 fichas analisadas 122 são 
homens e 82 mulheres, dando um total de 59,80% afetados sendo 
homens e 40,20% mulheres. Reforçando assim o que o gráfico 1 
demonstra em relação, da maior proporção de pessoas HIV positivo 
serem do sexo masculino. 

 
Gráfico 2: Distribuição de casos confirmados de Hiv positivo no 
município de Unaí-Mg, até maio/2015, segundo Estado civil 
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Fonte: Dados da pesquisa Unaí-MG, 2015. 
 
 
 
Quadro 1: Distribuição de casos de HIV positivo, no município de 
Unaí, até maio/2015, segundo grau de escolaridade. 

Escolaridade Quantidade 

Fundamental Completo 1 

Fundamental Incompleto 5 

Médio Completo 6 

Médio Incompleto 3 

Superior Completo 2 

Superior Incompleto 1 

Não informado 22 

Total 40 
Fonte:Dados da pesquisa Unaí-Mg,2015. 

 
Quadro 2: Distribuição dos casos confirmados de HIV positivo, no 
município de Unaí, até maio/2015, segundo a idade. 

Idade Quantidade de casos 
confirmados 

10-19 anos 2 

20-29 anos 9 

30-39 anos 11 

40-49 anos 11 

50-59 anos 6 

60-64 anos 1 

Total 40 
Fonte:Dados da pesquisa Unaí-Mg 2015. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o perfil dos pacientes com HIV positivo atendidos no 
município de Unaí-Mg, apresenta caráter epidemiológico já registrado 
em outros estudos, como a maioria de afetados se constituindo de 
indivíduos do sexo masculino. Demonstra também o baixo grau de 
escolaridade entre os afetados. Uma limitante para este estudo foi a 
falta de dados contidos nas fichas de notificações o que demonstra uma 
necessidade em maior capacitação dos profissionais quanto a 
importância de se coletar maiores informações sobre os indivíduos 
afetados no momento da notificação, visando que esses dados poderão 
ser de grande relevância para novos estudos, e para planejar ações mais 
e para planejar ações mais eficientes na promoção da saúde, sendo que, 
com isso sugerimos novos estudos para avaliação dos índices de AIDS 
no município de Unaí-mg e quais os fatores mais relevantes em relação 
à doença, uma vez que estes podem ajudar no controle e prevenção da 
doença. 
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A ÓTICA DOS PROFESSORES SOBRE ÉTICA NA CONTABILIDADE 
RESUMO 

 
COSTA1, Luís Fernando Lima da.
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MOREIRA3, Gabriel.

 
Palavra-chave: Ótica. ética. contabilidade. 

O presente artigo tem o objetivo esclarecer a normas de conduta profissional no que se refere a 
comportamentos humanos, discutindo-se a ética na contabilidade sob a ótica dos professores do 
curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí (FACTU). O 
primeiro capítulo descreverá sobre o surgimento da ética ressaltando sua importante 
representação nos tempos atuais, tendo como fonte de estudo os ensinamentos dos primeiros 
filósofos. Posteriormente, discutirá sobre o conceito de ética. É importante entender para que 
sua aplicação no contexto profissional perante a sociedade seja feita. Ética refere-se ao modo 
de agir do homem em sociedade, envolve valores culturais de cada ser humano e a necessidade 
de se desenvolver uma sociedade mais honesta, fiel e harmônica. É bastante relacionada aos 
princípios da contabilidade, pois são ferramentas de apoio para se exercer o cargo, abordará 
também a história, evolução e conceito de contabilidade, através de estudos sobre o passado da 
contabilidade, identifica-se que a necessidade de controle e proteção de bens pessoais que 
surgiram as primeiras manifestações humanas a fim de alcançar os fins propostos. Será 
argumentado sobre a ética na contabilidade, que é uma ferramenta de extrema importância, 
principalmente no que se refere à eficiência do profissional que exerce a atividade de contador. 
O profissional em contabilidade pode atuar com estilo de trabalho pessoal, seguindo seus 
valores e crenças, porém levando em consideração a ética profissional, para ser bem sucedido 
perante a sociedade. Quanto a metodologia utilizada, o artigo se classifica como descritiva e 
quantitativa, utilizando como procedimento de pesquisa o levantamento com aplicação de um 
questionário semi-estruturado. O presente trabalho se justifica em mostrar a importância da 
ética na contabilidade e melhor entendimento sobre os conceitos éticos que são importantes 
para o sucesso de todo profissional. Ética é um conjunto de princípios e valores que guiam e 
orientam as relações humanas. Esses princípios devem ter características universais, precisam 
ser válidos para todas as pessoas e para sempre. (SOUZA, 1994, p. 13). 
 

REFERÊNCIA 
 

SOUZA, Herbet de. Ética e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1994. 
                                                 
1 Graduando de Administração 
2 Graduando de Ciências Contábeis 
3 Mestre em Administração, Coordenador e Professor do Curso de Ciências Contábeis. 



161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   GESTÃO FINANCEIRA DE UM PEQUENO EMPREENDIMENTO DO 

AGRONEGÓCIO 
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Palavra-chave: Gestão financeira. ciclo operacional. ciclo financeiro. 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar operações que ocorrem em um pequeno 
empreendimento do agronegócio, onde será apresentado algumas modalidades das 
operações financeiras, destacando: aplicações financeiras, os empréstimos 
bancários, as operações com duplicatas e o funding, pesquisas de como ocorre as 
operações e movimentações de uma empresa, e a forma de administrar o seu capital 
de giro (CGL=AC-PC) de modo a auxiliar a empresa na tomada de decisão. 
Utilizamos métodos qualitativos, através de pesquisas em livros e sites. No início do 
artigo, destacou-se a importância do agronegócio para a economia brasileira, como 
isso auxilia o pais e o papel do agronegócio na economia do mesmo, os principais 
empreendimentos e as atividades e segmentos que mais se desenvolveram nesse 
ramo, em seguida foi descrito a maneira mais favorável de se utilizar o ciclo 
operacional dentro do agronegócio das micro e pequenas empresas, como 
administrar o capital de giro (CGL=AC-PC) de uma empresa desse ramo em 
diferentes portes e segmentos, citando que o capital de giro (CGL=AC-PC) também 
e uma parte relevante do capital total da empresa, onde é necessário também dar 
uma grande importância ao seu capital fixo, relatando também a duração dos ciclos 
operacional (CO=PME+PMR) e financeiro (CF=CO-PMPF), suas diferenças e as 
dificuldades encontradas em reduzir esses ciclos, abordando os preços destinado aos 
produtos do agronegócio e o risco apresentado em avaliar de maneira equivocada 
essas mercadorias, isso pode gerar grandes prejuízos com o passar do tempo, a 
dificuldade de conseguir taxa de juros acessível e vários outros assuntos. Foi 
entendido que capital de giro (CGL=AC-PC) das empresas relacionadas ao 
agronegócio envolve uma grande quantidade de tempo em relação as empresas de 
outros setores, com uma má gestão de investimentos pode levar uma empresa dessa 
área a ruina, já que o ciclo operacional (CO=PME+PMR) é extenso e dependente de 
outros vários fatores que poderão interferir na qualidade do produto, concluímos 
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História e evolução da contabilidade: dos primórdios à contemporaneidade 
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MOREIRA3, Gabriel.
 

Palavra-chave: Contabilidade primitiva. evolução. atualidade. 

O Presente artigo tem o objetivo de analisar a história e evolução da contabilidade desde os primórdios até os 
dias atuais. Primeiro descreverá sobre a análise da história contábil, e sua evolução durante os anos.  
Posteriormente, discutiu-se sobre a contabilidade no Brasil desde as civilizações antigas e as dos dias atuais, 
identificando a influência que a contabilidade desempenha sobre as decisões dos donos do patrimônio. A 
importância do presente trabalho é justificada pelo conhecimento da sociedade sobre a história e evolução da 
contabilidade ao longo dos séculos. A contabilidade está presente no mundo desde as civilizações antigas, e 
ganha força com o surgimento do comércio e uma maior movimentação do patrimônio, necessitando um maior 
registro e controle da riqueza. A evolução da contabilidade caminha junto com o desenvolvimento e as 
necessidades da humanidade. Após a época colonial, houve a necessidade de controles contábeis para que os 
comerciantes apurassem e melhorassem a qualidade e quantidade de seus bens, para o desenvolvimento das 
primeiras Alfândegas que surgiram em 1530. (REIS; SILVA, 2007). 
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RESUMO 
A Contabilidade e a Gestão de Informação 
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Palavra-chave: Contabilidade gerencial. Imobiliária. tomada de decisão. 

O mercado globalizado e competitivo impôs às relações comerciais a necessidade de um maior controle e 
gestão dos recursos econômicos investidos, as pequenas e grandes empresas passaram a desempenhar um 
papel muito importante para o crescimento do país. O ponto chave para esta situação é a organização, 
sem ela o mercado de trabalho não teria sobrevivência ou continuidade. O empresário defende a ideia de 
que o principal problema é a instabilidade econômica; a queda do poder aquisitivo, dificuldade de 
liberação para financiamento de imóveis e juros altos dentre outros fatores. Diante da situação, observa-
se como objetivo verificar os pontos gerenciais da empresa em questão, onde pode-se destacar a gestão 
na tomada de decisão mediante a contabilidade. O artigo foi realizado em duas etapas, revisão 
bibliográfica e pesquisa de campo. O estudo domina o conhecimento popular, consiste em conhecimento 
e pesquisa quantitativa, evidenciando objetivos práticos. Modo de pesquisa foi feito em questionários 
autorizado pelo sócio proprietário. Segundo Padoveze (2000), a contabilidade gerencial mudou o foco da 
contabilidade, deixando de usá-la simplesmente como registro e análise financeira, para o uso da 
informação como instrumento de decisões nas empresas. A informação obtida através dos relatórios
gerados pela contabilidade gerencial, pode e deve abranger os diferentes setores da empresa. Pode-se 
dizer que a contabilidade gerencial é a parte da contabilidade que faz referência ao fornecimento de 
informações e subsídios para a tomada de decisão de natureza estratégica, permitindo também efetuar as 
avaliações de desempenho em relação às metas planejadas. 
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 A Contabilidade como suporte ao processo decisório: Um estudo de caso em uma 
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O presente artigo tem como objetivo analisar a influência da contabilidade como suporte ao processo decisório 
no setor privado. Primeiramente, descreverá a história e a evolução da contabilidade ate os tempos atuais. 
Posteriormente, analisará os usuários internos e externos das informações contábeis. Em seguida abordará o uso 
dos instrumentos contábeis para suporte à tomada de decisões. Discutirá ainda, sobre a contabilidade no 
processo decisório. O presente trabalho se justifica pelo momento atual da econômica pública e privada, onde as 
empresas privadas, públicas e sem fins lucrativos buscam cada vez mais, profissionais capacitados e que estejam 
sempre se atualizando para que sejam capazes de fornecer informações que possam dar suporte ao processo 
decisório, e para que as empresas tenham sucesso com suas decisões. Tornando-se importante, portanto, uma 
discussão sobre o tema, para que assim, se possa tomar conhecimentos de fatores indispensáveis que devem ser 
exigidas do profissional contábil. A Contabilidade constitui um dos conhecimentos mais antigos da humanidade 
e surgiu em função da necessidade que o ser humano tem de controlar suas posses e riquezas, ou seja, seu 
patrimônio. É tão antiga quanto à própria humanidade. A presente artigo se classifica em sua metodologia como 
exploratória e qualitativa, utilizando como procedimento um estudo de caso com aplicação de um roteiro de 
entrevista. O objetivo da contabilidade é o de fornecer informações contábeis para seus usuários e para entidade 
objeto dela. (IUDÍCIBUS; MARION, 1999). Ainda é notória a quantidade de contadores que não procuram se 
atualizar, permanecendo na comodidade, passando assim a não oferecer informações completas, afetando assim 
a entidade e seus usuários. Segundo Hendrisksen & Breda (1999) o Fasb declarou que o papel da divulgação 
financeira na economia é gerar informações que tenham utilidade para tomada de decisões econômicas e 
empresariais. 
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