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ANALISE DA CADEIA DE SERVIÇO DO TURISMO RURAL NA CIDADE DE 

ITUMBIARA/GO 

 

RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, FABIO RICCI 

 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O turismo, atividade associada ao descanso, à diversão, ao lazer e a natureza deve ser concebido e 

praticado como meio privilegiado de desenvolvimento individual e coletivo.O artigo discuti a 

cadeia do serviço do turismo rural na cidade de Itumbiara/Goiás, Município integrante da 

microrregião do Meia Ponte. A pertinência temática justifica-se pelo fato da expansão do turismo e 

sua importância garantindo uma melhor qualidade de vida, tanto do ponto de vista social, bem como 

econômico. Analisa-se o potencial de desenvolvimento regional, pelo índice de especialização e 

avaliação cultural. Trata-se de um estudo dos aspectos do turismo, bem como a viabilidade do 

serviço e a sustentabilidade econômica e ambiental. O equilíbrio entre as macros e micros estruturas 

do turismo. A metodologia de pesquisa utilizada foi bibliográfica, para no final constatarmos a 

especialização da prestação do serviço, que a partir da cadeia produtiva do turismo podem-se 

identificar estratégias prioritárias para desenvolvimento da cidade e da microrregião da meia ponte, 

tendo embasamento os aspectos turísticos. Um fator importante na perspectiva do desenvolvimento 

refere-se ao aproveitamento das especialidades de cada local ou território e o próprio 

aproveitamento de suas oportunidades e potencialidades.O turismo rural proporciona a valorização 

do ambiente onde é explorado por sua diversidade natural e cultural, propiciando a conservação e 

manutenção do patrimônio histórico, cultural e natural, contribuindo para reorganização social e 

econômica do local por oferecer benefícios diretos à população Turismo rurais perspectiva de 

desenvolvimento na região do Meia Ponte, local que tem participação direta e indireta com as 

atividades ligadas ao turismo.  
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LAZER COMO ELEMENTO DA QUALIDADE DE VIDA: REVITALIZAÇÃO DO 

EQUILIBRIO PESSOAL E SOCIAL  

 

RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA, EDSON 

TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo discutir as formas de lazer e sua importância ao trazer 

qualidade de vida a todos. Trata-se de uma análise dos aspectos de contribuição do lazer para as 

pessoas, sendo elas intelectuais, sociais e físicas, se restringindo a atividades esportivas, recreativas 

e culturais. A pertinência temática justifica-se pelo fato da democratização do lazer no nosso espaço 

urbano para a efetivação das características do lazer, como direito de domínio público, sendo 

necessário, antes de tudo, que ao tempo disponível corresponda a um espaço disponível. Verifica-se 

também a função social do lazer em contribuir para a qualidade de vida do ser humano e do 

trabalhador, pois ele afeta diretamente no estado emocional, saúde, bem estar e desenvolvimento 

pessoal do individuo. A metodologia de pesquisa utilizada foi bibliográfica, cuja a maioria das 

referência afirma que o lazer é um direito social integrador de todas as classes sociais e o Estado 

tem o dever legal de fomentar programas concretos para sua efetivação e faz parte de uma melhor 

qualidade de vida a sociedade e relaciona-se com o convívio melhor entre as pessoas, dando 

condições a melhor segurança e relações sociais. Podemos dizer que o lazer proporciona um alivio 

para as tensões que adquirimos durante o trabalho, sabemos que os estresses nos levam a alguns 

conflitos que são relacionados aos fenômenos social da vida, assim a prática de algumas atividades 

de lazer, nos trará um relaxamento aumento assim a nossa qualidade de vida.  
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A CADEIA DE SERVIÇO DO TURISMO RURAL NA REGIÃO DO SUDOESTE GOIANO E A 

SUSTENTABILIDADE  

 

RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA, GILMAR VIEIRA DE 

REZENDE , ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA, RAQUEL VIEIRA INACIO, ANNE KELLY 

APARECIDA DE SOUZA TASSARA 

 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo discutir a cadeia do serviço do turismo rural na região do 

sudoeste goiano e a sustentabilidade cultural e econômica. Trata-se de uma análise nos aspectos do 

turismo rural e sua sustentabilidade econômica, sociocultural e ambiental em relação ao lazer. A 

pertinência temática justifica-se pelo fato da expansão do turismo em relação ao lazer e sua 

importância a sustentabilidade e preservação ambiental garantindo uma melhor qualidade de vida, 

tanto do ponto de vista físico como do social. O equilíbrio entre a promoção e preservação é 

fundamental. A agressão ao meio em uma visão integral, física e social pode trazer prejuízos 

severos para um núcleo turísticos, muitas vezes irreversíveis. Por isso as diretrizes do turismo 

sustentável são imprescindíveis na gestão do turismo. A metodologia de pesquisa utilizada foi 

bibliográfica, e ao final constatamos que a partir da cadeia produtiva do turismo rural podem-se 

identificar estratégias prioritárias para desenvolvimento do turismo rural no sudoeste goiano, tendo 

embasamento da legislação sobre os aspectos ambientais, culturais, sociais e turísticos.A pesquisa 

será básica utilizando-se coleta bibliográfica de dados regionais sobre o turismo rural na região do 

sudoeste goiano. A análise dos dados será demonstrativa entre a sustentabilidade cultural e 

econômica dentre o lazer e suas diretrizes. A pesquisa para a elaboração do texto conta com o apoio 

da legislação, da doutrina e da jurisprudência praticada no Brasil e encontrada em referencial 

bibliográfico.  
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A PRIVATIZAÇÃO DO ÓCIO DO TRABALHADOR EM DETRIMENTO DA 

PRECARIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, QUESIA POSTIGO KAMIMURA, ANDRE LUIS DOS 

SANTOS CARVALHO, RAQUEL VIEIRA INACIO, REGINA PAULA OLIVEIRA LOPES, 

ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA 

 

Orientador(a): ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo discutir o processo de privatização do ócio do trabalhador na 

sociedade brasileira em virtude da falta de políticas públicas de garantia ao lazer. Trata-se de uma 

análise da precarização do lazer como bem de domínio público em detrimento da relação 

mercadológica capitalista. A pertinência temática justifica-se pelo fato da notória fragilidade que os 

órgãos públicos nacionais têm compreendido o lazer, que na maioria das vezes, ele não é entendido 

como um direito social, mas como uma mercadoria ou serviço a ser disponibilizado mediante a 

devida remuneração. A inserção da Constituição Federal de 1988, neste contexto, é necessária, pelo 

fato dessa ser marco histórico na evolução do lazer, pois foi à primeira tratar os direitos sociais sob 

o aspecto de garantia dos indivíduos, compelindo o Estado a efetivar políticas públicas que visam o 

bem-estar da população. A metodologia de pesquisa a ser utilizada é bibliográfica e documental, 

analisando falta de ações públicas para efetivar o direito social ao lazer, acarretando a ausência de 

um dos elementos integrador de todas as classes sociais.A pesquisa para a elaboração do texto conta 

com o apoio da legislação, da doutrina e da jurisprudência praticada no Brasil e encontrada em 

referencial bibliográfico. Buscamos as mudanças ocorridas a partir da constituição de 1934 na 

estrutura dos direitos sociais.  
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ENSINO E TECNOLOGIA: A PERCEPÇÃO DE DOCENTES DE UMA ESCOLA DE ENSINO 

INTEGRAL  

 

PATRÍCIA TROVARELLI, THAIS_CRISTIN@YAHOO.COM.BR 

 

Orientador(a): ADILSON DA SILVA MELLO 

 

 

Resumo:  

Considerando os desafios da aprendizagem na contemporaneidade, este artigo busca identificar a 

percepção dos docentes de uma Escola Estadual de Ensino Integral, situada em São José dos 

Campos - SP, acerca das possíveis contribuições do Programa de Ensino Integral da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) no aumento de índices em avaliações internas e 

externas. As questões iniciais foram constituídas para saber em que medida a estrutura do programa 

de ensino integral, iniciado na unidade escolar em 2013, tem contribuído para o desenvolvimento da 

aprendizagem e, dentro dessa estrutura, qual posição é ocupada pelos artefatos tecnológicos no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Por meio da revisão bibliográfica acerca da Teoria 

Ator-Rede, análise documental do Programa de Ensino Integral e suas diretrizes, elaboração e 

aplicação aos docentes de questionário quali-quantitativo, contendo questões objetivas e abertas, 

sobre os princípios constantes do modelo de gestão e recursos oferecidos pelo Programa, foi 

possível levantar associações entre a percepção dos docentes da escola estudada, a possível relação 

dos artefatos tecnológicos, dos elementos humanos e até mesmo os híbridos no aumento dos dados 

do IDESP. O exercício dessa reflexão não considerou apenas o aspecto social do objeto de estudo, 

que, baseado em Latour e nos princípios da Teoria Ator-Rede, ressaltou as conexões e relações com 

elementos não-sociais, verificando que os professores reconhecem o papel dos artefatos 

tecnológicos, mesmo que de forma secundária, e dos humanos no processo de aprendizagem e no 

aumento dos índices do IDESP.  
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POLÍTICAS SOCIAS E ENVELHECIMENTO: ESTADO E RESPONSABILIZAÇÃO 

FAMILIAR 

 

VANESSA MUNIZ COUTO 

 

Orientador(a): ADRIANA DAVOLI ARIZONO 

 

 

Resumo:  

O objetivo da pesquisa foi compreender as estratégias de enfrentamento pelas famílias nos cuidados 

a idosos dependentes funcionais que recebem alta hospitalar, bem como apresentar a dinâmica e os 

limites de trabalho das equipes do programa Estratégia de Saúde da Família. Os idosos dependentes 

funcionais apresentam dependência temporária ou permanente. Os familiares cuidadores são 

responsabilizados nos cuidados pelos serviços de saúde vinculados ao Estado, gerando uma 

transferência de responsabilidade que onera os familiares. Esta pesquisa bibliográfica foi realizada a 

partir de elementos da experiência profissional de uma assistente social e os temas abordados foram: 

processo de envelhecimento, saúde pública no Brasil, estratégias e recursos utilizados nos 

programas de saúde, a responsabilidade estatal para com esses serviços, o Estado mínimo e o 

familismo. Constatou-se que a redução do papel do Estado na efetivação de políticas sociais 

impactam diretamente as famílias. As estratégias de enfrentamento são apresentadas bem como a 

contribuição do Serviço Social Social na articulação com o programa Estratégia Saúde da Família. 

Os limites institucionais são assinalados bem como a presença do familismo nas políticas sociais 

direcionadas para essa camada da população. A ampliação dos direitos sociais, prevista em várias 

legislações é vista como necessária, através da ampliação dos canais de reivindicação de ações 

efetivas do Estado no apoio aos idosos e famílias.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 10 

 

ADOÇÃO CONSENTIDA E A (IN) VISIBILIDADE DAS MÃES QUE ENTREGAM OS 

FILHOS À ADOÇÃO 

 

JAQUELINE FERNANDA VERONICA DE JESUS 

 

Orientador(a): ADRIANA DAVOLI ARIZONO 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste estudo foi compreender os determinantes sócio-históricos que configuraram a 

coibição da adoção consentida na legislação vigente sobre a adoção e seus desdobramentos na 

realidade dos sujeitos que a vivenciam. Adoção consentida é a modalidade na qual a mãe biológica 

entrega um filho em adoção para terceiro (s) por ela escolhido (s). Na legislação em vigor, esta 

modalidade de adoção não está prevista, contudo, a sua prática ainda emerge no Poder Judiciário 

ocasionando desafios aos profissionais. Foi realizada pesquisa bibliográfica e os temas abordados 

foram: maternidade, entrega do filho à adoção, conceito de adoção e suas transformações legais, 

adoção consentida e judicialização. Os estudos sobre a temática evidenciaram que a vedação da 

adoção consentida objetiva prevenir/evitar o comércio de crianças. Como resultado, esta pesquisa 

revelou que não há estudos que demonstrem que a inibição legal da adoção consentida tenha 

atingindo esse objetivo e diminuído ou cessado as práticas mercenárias envolvendo crianças. 

Constatou-se que a imprevisibilidade legal da adoção consentida provoca pouca visibilidade aos 

sujeitos envolvidos, especialmente, à mãe biológica da criança. O Estado assumiu um rigoroso 

controle judicial sobre a adoção como expressão da judicialização das relações sociais. Cabe a nós 

profissionais o desafio de buscar a singularidade das demandas e atribuir visibilidade e 

transparência aos sujeitos de direito, além de buscar a efetivação de políticas intersetoriais que 

promova a efetiva proteção social à mulher/mãe e à família.  
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CONSELHOS DE DIREITOS: REFLEXÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO SOCIAL.  

 

APARECIDA DE CASTRO FERNANDES SOUSA 

 

Orientador(a): ADRIANA DAVOLI ARIZONO 

 

 

Resumo:  

Esta pesquisa aborda os entraves à participação popular nos Conselhos de direitos através de 

pesquisa bibliográfica na perspectiva crítica. Parte-se do princípio que os Conselhos são instâncias 

de controle social das políticas públicas, sendo a participação popular indispensável e parte do 

processo democrático brasileiro conquistado e regulamentado na Constituição de 1988. O 

desvendamento intelectual diante de uma realidade que não se mostra em sua totalidade é 

necessário. Como resultados conclui-se que aspectos da cultura política brasileira, como o 

coronelismo, o clientelismo, bem como a corrupção e as desigualdades sociais vividas por amplas 

parcelas da população inviabilizam uma participação social ampliada e representativa dos vários 

atores da população. Considerações sobre como a mídia contribui na manutenção da consciência 

acrítica foi mencionado. Conclui-se que a ampliação da ocupação dos conselhos é um processo 

permanente. Está relacionado à consciência para si da classe trabalhadora, visando a ampliação da 

participação no controle social, de modo a traduzir os anseios populares na efetivação das políticas 

públicas. No senso comum há uma imagem negativa da política. Ainda que a arena política esteja 

associada à corrupção, ao poder quase inabalável de grupos dominantes, a políticos que não 

representem seus eleitores, ela é espaço de negociação. E numa sociedade democrática, com formas 

legitimadas de direito, o espaço é a possibilidade. E a possibilidade deve ser assumida por todos, 

especialmente os que historicamente pouco estiveram presentes. Os Conselhos devem ser 

ocupados.  
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EDUCAÇÃO E ESCOLARIDADE: A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E DIMINUIÇÃO DA DESIGUALDADE DE RENDIMENTOS 

 

MAURILIO JOSÉ PEREIRA, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

A educação e a escolaridade são fatores fundamentais para a diminuição da desigualdade de 

rendimentos e, consequentemente, contribuem efetivamente para o desenvolvimento. O objetivo 

desse artigo é relacionar a educação e a escolaridade como itens fundamentais na contribuição para 

o processo de desenvolvimento regional, pois é através desses que é possível, tanto a formação de 

mão de obra qualificada, quanto o desenvolvimento e empoderamento das pessoas para que sejam 

capazes de transformar seu próprio entorno e a sua região. Procurou-se também apontar como a 

educação e a escolaridade podem contribuir para a diminuição da desigualdade de rendimentos. O 

assunto foi abordado através de estudo bibliográfico. Para que a comparação entre as desigualdades 

de rendimentos em relação à escolaridade dos pais, apresentada na tabela 2, pudesse expressar a 

realidade atual, os valores foram atualizados através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC), utilizando a Calculadora do Cidadão. A análise dos dados foi feita relacionando os 

conceitos teóricos apresentados pelos autores consultados. A tabela criada com a atualização dos 

valores foi analisada com base no salário mínimo praticado no país. Os resultados evidenciam a 

importância da escolaridade dos pais e dos trabalhadores para a diminuição da desigualdade de 

rendimentos entre os indivíduos no Brasil.  
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FORMAÇÃO INTERCULTURAL: APRENDER A APRENDER 

 

MICHELLE WELSTER HATANAKA RODOLFO, ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE 

ARAUJO 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O presente artigo aborda a formação intercultural na educação, indo além da aprendizagem cultural 

para o domínio de outras culturas. Atualmente conhecer outras culturas é essencial para o 

desenvolvimento regional do país, sendo o grande desafio das universidades brasileiras a construção 

de um ensino superior intercultural. O objetivo do artigo é estudar a importância da formação 

intercultural na educação, indo além da aprendizagem cultural para o domínio de outras culturas. O 

método que será utilizado será de abordagem quantitativa, nível descritivo e o delineamento será 

um levantamento de dados. Os resultados obtidos foram que com as mudanças do mercado de 

trabalho mudou consequentemente a gestão do país sendo necessário ter competência intercultural 

para conseguir adaptar a essas mudanças e a desenvolver tanto no meio acadêmico quanto no 

desenvolvimento de outra carreira. O estudo conclui que a formação cultural na educação é de suma 

importância para os profissionais sejam eles já formados ou não, o grande problema é que a maioria 

das pessoas ainda não tomaram consciência dessa importância, algumas pessoas não perceberam 

que cada vez mais vem crescendo o número de estrangeiros no nosso país e também muitos 

brasileiros estão indo trabalhar, estudar ou morar fora. Dessa forma é necessário possuir uma 

sensibilidade para com outras culturas, ou seja, é importante conhecer outras culturas, saber seus 

costumes, saber interagir com elas para que possamos assim conseguir ter essa competência 

intercultural.  
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RISCOS QUE SE ASSUMEM EM TECNOLOGIA DE IMPACTOS GLOBAIS 

 

MICHELLE WELSTER HATANAKA RODOLFO, EDSON APARECIDA DE ARAÚJO 

QUERIDO OLIVEIRA  

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O presente artigo aborda os riscos que se assumem em tecnologia de impactos globais. Risco é o 

resultado da ação do homem sobre ele mesmo, por esse motivo esse tema desperta a atenção dos 

estudiosos. O termo por si só já carrega uma conotação negativa. O objetivo do artigo é analisar a 

posição do homem em relação à natureza, por meio da origem das ciências e a utilização da técnica, 

e assim realizar uma reflexão a respeito dos riscos gerados. O método que será utilizado será de 

abordagem qualitativa, nível exploratório e o delineamento bibliográfico. Os resultados obtidos 

foram que é impossível prever os perigos potenciais do progresso tecnológico, no entanto é possível 

aprender a partir dos erros do passado para que possamos nos blindar, de certa forma, do seu uso 

inadequado e seus riscos latentes. Conclui-se que humanidade está pagando, e, aparentemente, 

ainda vai pagar um preço muito alto para aprender a lidar com toda a tecnologia que desenvolveu 

durante os últimos 200 anos de progresso. O meio ambiente vem sofrendo, com certo grau de 

preocupação, um desequilíbrio atenuado percebido nas mudanças climáticas, em especial para o 

agravamento do aquecimento global. O artigo também permitiu realizar uma reflexão sobre como a 

sociedade de riscos vem se comportando perante os erros do passado.  
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AUTOGESTÃO DE CARREIRA: UM DIFERENCIAL NO MERCADO DE TRABALHO 

 

JOSIANE DE FATIMA DANIEL CARDOSO 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

RESUMO Esta pesquisa realizou um estudo bibliométrico dos artigos publicados na base de dados 

do site da ANAPAD- Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós Graduação em 

Administração de 2008 a 2014, identificando a produção na área sobre a Autogestão de Carreira; 

sua evolução no período analisado e principais pesquisadores. A amostra foi composta de 46 artigos, 

a palavra chave utilizada para a busca foi carreira, sendo o direcionamento da pesquisa Autogestão 

de Carreira, foram selecionados textos na área da Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, ou que 

fornecesse subsídios para a discussão nessa área. Constata-se uma evolução ao passar dos anos, 

tendo em 2008 a representatividade de 11% dos artigos sobre carreira com foco na Autogestão, em 

2009 6%, 2010,2012 e 2013 9%, em 2011 representatividade de 28% e em 2014 representatividade 

de 28%. Esta evolução é apontada por muitos autores como uma das mudanças que surgem com os 

novos conceitos de carreira, a autogestão de carreira como um diferencial no mercado de trabalho, 

subsidiando estratégias para atingir objetivos e alterar rumos da carreira, buscando seu próprio 

benefício e para o mercado. Segundo os referencias consultados, indivíduos e organização estão 

sendo desafiados com novos modelos de gestão de carreira e o conceito atual de empregabilidade 

devido ao crescente desenvolvimento tecnológico e a alta competitividade. O mercado de trabalho 

está mais exigente, requer um profissional altamente qualificado que seja resiliente e capaz de 

gerenciar a própria carreira. Embasado na evolução do número de artigos direcionados à autogestão 

de carreira e revisão da literatura, conclui-se que o gerenciamento da própria carreira possibilita 

mais oportunidades profissionais, uma vez que promove o autoconhecimento para identificar a 

aproveitar as oportunidades que estão aliadas aos seus valores. Isso se traduz em melhor 

remuneração e amplia as possibilidades e ascensão profissional. PALAVRAS- CHAVE: 

Autogestão de Carreira; Carreira; Mercado de Trabalho.  
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MAL ESTAR DOCENTE: AFASTAMENTO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL NA CIDADE DE GOIATUBA 

 

RAQUEL VIEIRA INACIO 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O presente artigo aborda a problemática do mal-estar docente que a cada dia mais atinge os 

profissionais que atuam na área da Educação. A intenção desse trabalho é analisar o mal-estar 

docente, identificando as principais causas do adoecimento dos professores em especial os docentes 

da rede pública do Município de Goiatuba, fazendo um breve relato do que vem a ser a qualidade de 

vida no trabalho – QVT , a qualidade de vida do professor e as principais doenças que atigem esses 

profissionais. Na primeira parte do trabalho, a intenção é apresentar através de referencial teórico 

autores que nos auxiliem no entendimento sobre o mal-estar docente. Nesse sentido ainda procura-

se identificar quais são as causas desse mal-estar docente, trazendo a visão de vários autores que 

discutem com propriedade o tema. Na segunda parte do artigo procura-se demonstrar o que é 

qualidade de vida e suas implicações no trabalho e na vida do professor. Na terceira parte é 

apresentado as principais doenças passíveis de afastamento dos docentes, identificando o que vem a 

ser cada uma delas através de referencial bibliográfico.Os resultados são apresentado na última 

parte do trabalho, onde se dá ênfase aos professores da rede municipal da cidade de Goiatuba, 

demonstrando através de pesquisas realizadas nas autarquias municipais o grande número de 

afastamento dos docentes. Procura-se ainda relacionar as causas de afastamento desses docentes 

com os textos apresentados anteriormente no trabalho.  
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A CRIAÇÃO DE NOVAS REGRAS NA FAMÍLIA ADOLESCENTE 

 

DENISE TEREZINHA REBESSI CARRILLO, SOFIA GLÁUCIA GONÇALVES DEDINI, 

SUELI MARIA DE SOUZA MIGOTO, VERA LÚCIA LOPES MONTEIRO 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste artigo foi compreender como o sistema familiar se adapta e se reestrutura para a 

criação de novas regras frente às transformações decorrentes da fase adolescente. O método 

utilizado foi quantitativo, com uma amostra de 40 famílias, por meio de formulários padronizados, 

aplicados em indivíduos com mais de 21 anos de idade, residentes no Vale do Paraíba e que 

representaram suas famílias na fase adolescente do Ciclo Vital, caracterizada por famílias com 

tempo de união de 11 a 20 anos e/ou filhos na mesma faixa etária. Para a coleta de dados foi 

realizada pesquisa de campo com um único encontro com cada participante. A amostra pesquisada 

compõe um estudo sobre o Ciclo Vital da Família Paulistana e do Vale do Paraíba, o qual está 

pesquisando a estrutura e dinâmica das famílias em diferentes fases do Ciclo Vital. O formulário 

utilizado foi construído para a pesquisa Ciclo Vital da Família Paulista (CERVENY et al., 1997), 

tendo sido reformulado para esta nova pesquisa, com o objetivo de revisitar às famílias estudadas 

neste período e verificar as possíveis mudanças em suas configurações e dinâmicas familiares. 

Foram analisadas seis questões de cada formulário aplicado referentes à fase adolescente do ciclo 

vital. Os resultados encontrados apontaram um maior número de respostas relacionadas à 

necessidade de criação de novas regras na fase adolescente e em segundo lugar, a adolescência foi 

definida como a fase em que os próprios adolescentes não sabemo que querem. Verificamos que as 

respostas destas questões estão diretamente relacionadas e confirmam os dados da literatura 

consultada. Concluímos que a família adolescente, diante das demandas desta fase e do mundo pós-

moderno, precisa rever seus conceitos e valores construídos nesta família, o que exige flexibilidade 

para reformular papeis parentais até então definidos.  
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O PAPEL DO HOMEM NA FAMÍLIA EM FASE DE AQUISIÇÃO 

 

FABIANA GABRIEL CHEMIM GOMES CARNEIRO, LÚCIA ANDRÉIA GOMES DE SOUZA 

SILVEIRA, MÔNICA BORGES IGLESIAS RUFINO, MONIQUE MARQUES DA COSTA 

GODOY 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

Diante da necessidade de se estudar a estrutura e dinâmica familiar em tempos pós-modernos, 

pretendeu-se investigar como as famílias em Fase de Aquisição do Ciclo Vital da Família 

descrevem o papel do homem enquanto marido e pai. Para tanto, foram analisados as questões 

referente ao papel do homem em 39 formulários que investigam a família ao longo do seu Ciclo 

Vital. Os resultados demonstram que as regras e decisões familiares são feitas por homem e mulher 

conjuntamente (n=38; n=35), inclusive a decisão de terem filhos foi feita por ambos (n=23). A 

tarefa de cuidar da casa e da educação dos filhos continua sendo predominantemente da mulher 

(n=39; n=33), porém com maior participação conjunta do homem (n=20; n=30). Assim como as 

funções de ser provedor, dirigente e protetor da família continuam predominantemente do homem 

(n=38; n=33; n=36). No entanto, o papel de provedor está mais ampliado, com o homem tornando-

se também provedor emocional da família estando mais presente no lazer com os filhos (n=29) e 

nos cuidados rotineiros com o bebê (n=24) juntamente com a mulher. Com os resultados 

apresentados pode-se observar que as famílias estudadas apresentam mudanças nos novos modelos 

familiares, mostrando uma distribuição mais equilibrada entre os papeis familiares, tendo um 

homem mais participativo e compreensivo.  
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CIDADES RESILIENTES: DEFINICÕES E ESTRATÉGIA PARA A RECUPERAÇÃO DE 

DESASTRES 

 

RAFAEL LOPES SALES E SILVA 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O artigo passa pelo significado originário do termo resiliência, mas tem como objetivo observar o 

uso do termo nas ciências sociais, especificamente na reconstrução de cidades após catástrofes, se 

preocupando com parâmetros para o desenvolvimento de cidades resilientes. A pesquisa 

bibliográfica utilizou a base de dados periódicos CAPES e a biblioteca da USP, tendo as pesquisas 

observadas apontado documentos da ONU e de órgãos do governo brasileiro que embasaram os 

resultados. Propõe-se, para enfrentar desastres e situações adversas e para superá-los, adotar o MAH 

(Marco de Ação de Hyogo) e os 10 passos essenciais para a construção de cidades resilientes, 

observando o desenvolvimento da resiliência por meio do scorecard da UNISDR. O Brasil, no 

momento, participa da campanha para o desenvolvimento de cidades resilientes com 451 

municípios inscritos. Estes municípios se comprometeram a zelar pelas observações de pesquisa, 

organização, infraestrutura, capacitação responsável, desenvolvimento e recuperação. 

Conclusivamente observa-se que as catástrofes podem ocorrer a qualquer momento, desta forma, 

pensar na construção de cidades e planejar seu crescimento ajuda a evitar futuros problemas, 

trabalho a ser feito por governos maduros, pró-ativos e honestos; mesmo assim, na ocorrência de 

desastres, um povo preparado para integrar as tarefas de reconstrução poderá garantir e preservar as 

cidades para seus filhos e netos.  
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SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: HISTÓRIA, CONCEITOS E CORRELAÇÃO COM A 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE CAMPOS DO JORDÃO 

 

RAFAEL LOPES SALES E SILVA, VALDIRENE CRISTINA DE PINHO SOUZA DA SILVA 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O artigo parte da observação da circulação de cidadãos e turistas dentro do município de Campos do 

Jordão – SP, levando em consideração que muitos cidadãos desconhecem a área turística e não 

usufruem dos eventos socioculturais oferecidos no município. A pesquisa bibliográfica tem como 

objetivos observar a história de Campos do Jordão, explorar o termo segregação sócio espacial e 

apontar dados atuais econômicos e de desenvolvimento da cidade. Inicialmente observa-se 

historicamente como se deu a construção das cidades, transformando o modo de vida humana 

nômade em moradia permanente nas cidades mesopotâmicas na antiguidade, entendendo que 

formas de segregação sempre ocorreram desde que existem as cidades. O conceito de segregação 

sócio espacial é tratado então como fenômeno urbano. Para retratar o município de Campos do 

Jordão conta-se sua história resumidamente partindo da colonização portuguesa e da era do ouro 

rumo a Minas Gerais, a valorização do município como local para tratamento da tuberculose e 

posteriormente a construção da cidade turística. Apresenta-se os dados atuais geopolíticos do 

município que tem população estimada em 50.541 habitantes, IDH 0,749, índice de GINI 0,591 e 

IFDM 0,7697. Conclui-se que Campos do Jordão foi construída segregada, entre a Serra da 

Mantiqueira, com apelos turísticos o que a leva, atualmente a formar bolsões de pobreza com 

impactos econômicos negativos, mas que podem ser revertidos observando modelos exemplares. 

Chama-se a atenção dos que pretendem se eleger políticos locais para a gestão de uma cidade com 

fortes efeitos colaterais advindos da segregação sócio espacial e da política de turismo adotada nas 

últimas décadas como maiores desafios para o desenvolvimento local.  
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OS FATORES BENÉFICOS DO CASAMENTO 

 

EDILENE SILVA COELHO DE OLIVEIRA, EMERSON LEAL, MARIA ELISABETE DE 

CAMPOS, VAGNER RICARDO MANOEL 

 

Orientador(a): ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

RESUMO: O presente artigo é um estudo e análise dos fatores benéficos do casamento, dentro da 

Fase Madura do Ciclo Vital. Demonstra quais os valores mais importantes relatados pelos 

questionados no entendimento de suas vidas na fase madura. Com o intuito de buscar e analisar 

quais eram os relatos positivos sobre a união dos casais na família, e analisar suas mudanças em 

comparação a estudos já realizados foi realizada uma pesquisa de levantamento com uma amostra 

de 40 pessoas entre homens e mulheres que residem nas cidades do Vale do Paraíba que passam no 

momento da pesquisa pela Fase Madura do Ciclo Vital Familiar. O instrumento utilizado para a 

análise e coleta de dados foi um questionário que mostra vários momentos da vida familiar. Com a 

análise dos dados, concluímos que a família em questão tem 94% dos seus casais em primeira união 

sendo 84% realizada pela união civil e religiosa e também sendo fonte de segurança, alegria e a 

base da construção da sociedade. As famílias acreditam que o amor, religião e diálogo são os 

valores mais importantes, e mostram que existem questões a serem exploradas neste cenário de 

harmonia. Podemos concluir que a família entende a sua importância e valoriza o papel do casal em 

sua constituição, mas também mostra que existem resquícios de incongruência em relação a sua 

plenitude.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL – REVISÃO LITERÁRIA SOBRE AS POLÍTICAS 

HABITACIONAIS 

 

DEIVID GALDINI SILVA, CILENE GOMES 

 

Orientador(a): ADRIANE A. M. DE SOUZA 

 

 

Resumo:  

O presente artigo busca fazer um levantamento bibliográfico a cerca do tema políticas habitacionais 

no Brasil. O Estado em sua condição de agente econômico e do processo de organização do espaço 

urbano busca formas de financiar o que é de direito de todos, como a moradia por exemplo. Criam-

se subsídios e financiamentos/créditos para que a população possa obter a sua propriedade e 

habitação, porém tais mecanismos acabam alimentando o processo especulativo. O estudo da 

relação Estado e habitação é fundamental para compreender o processo de produção e o 

planejamento do espaço urbano, pois com a construção da habitação vem a implantação dos 

equipamentos urbanos, sendo o Estado responsável pelos serviços urbanos e agente determinante na 

renda do solo e no preço. A metodologia do presente artigo consistiu em uma revisão bibliográfica 

sobre o tema proposto. Utilizaram-se livros, artigos científicos, dissertações e bases documentais 

como o Estatuto da Cidade o Plano Nacional de Habitação. Em 2001 é criado o Estatuto da Cidade, 

Lei nº 10.257/2001, uma conquista que veio somente treze anos depois da Constituição Federal, e 

forneceu nova base jurídica para a política urbana no Brasil e em 2004 é criado o novo Sistema 

Nacional e Habitação, que tem esforços das três esferas governamentais e do mercado privado para 

combater o déficit habitacional Apesar da criação de mecanismos para tentar atender a demanda 

habitacional da população, o Estado é frequentemente cooptado pelos especuladores, de forma que 

os recursos são colocados a serviço de uma produção voltada a rentabilidade e liquidez.visando 

apenas o lucro o que não resolve o problema habitacional e acentua o déficit no país.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 23 

 

CALIBRAÇÃO DE UM SENSOR DE FORÇA E TORQUE UTILIZANDO REDES NEURAIS  

 

DANIEL ASSIS DOS SANTOS, JOÃO BOSCO GONÇALVES 

 

Orientador(a): ALVARO MANOEL SOUZA SOARES 

 

 

Resumo:  

O sensor de força e torque é uma ferramenta bastante utilizada em processos industriais e em 

centros de pesquisa onde se necessita obter dados com elevado grau de precisão. Para a utilização 

do sensor é necessário uma placa de aquisição de dados específica, assim como um software 

apropriado, sendo necessária uma calibração específica para diferentes modelos de placas. Este 

trabalho tem como objetivo calibrar um sensor de força e torque utilizando redes neurais de uma 

maneira universal, sendo possível a reprodução da rede neural para calibração de qualquer sensor 

em outras placas de aquisição de dados, além de utilizar um software diferente do recomendado 

pelo fabricante. Para realizar os experimentos foi utilizado um sensor de força e torque modelo 

Gamma 3805 da ATI Industrial Automation, uma placa de aquisição de dados MyDAQ© da 

National Instruments, um sistema de polias para a distribuição de pesos entre os eixos, para a 

aquisição de dados utilizou-se o software Labview e para o modelamento da rede neural foi 

utilizado o tollbox específico do software Matlab. O experimento foi conduzido carregando diversas 

cargas com diferentes valores de uma maneira específica, para que as forças e torques nos três eixos 

fossem carregados com valores pré-definidos. Após foram coletados dados de tensão referentes aos 

pesos definidos, que serviram para alimentar a rede neural desenvolvida no Matlab. Os resultados 

parciais obtidos se mostram animadores, a rede foi testada com dados do experimento e apresentou 

valores mínimos de erro médio e grau de precisão próximo a um. Futuramente pretende-se realizar 

um experimento visando à validação pratica da rede construída.  
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UTILIZAÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE 

TAUBATÉ: CUSTOS E PROPOSTAS DE SUBSTITUIÇÃO 

 

RODRIGO CESAR DA SILVA, MARIA CECÍLIA BARBOSA DE TOLEDO 

 

Orientador(a): ANA A SILVA ALMEIDA 

 

 

Resumo:  

O uso de copos plásticos é amplamente difundido nos ambientes de trabalho em função de sua 

praticidade de descarte após sua utilização, todavia pouco se pensa sobre a quantidade de resíduos 

de plástico gerado a partir da utilização de tais copos descartáveis. A pesquisa buscou comparar 

custos entre a adoção da utilização de copos descartáveis na Escola Técnica Estadual de Taubaté e 

compará-lo se estes copos fossem substituídos por canecas de cerâmicas de longo ciclo de vida. A 

metodologia para se realizar a pesquisa foi o levantamento médio de preços ao consumidor de 

canecas de cerâmicas e copos descartáveis e cálculos de gastos com água. Os custos totais de copos 

descartáveis na unidade escolar durante o período de um ano é de R$ 1.070,70, sendo o custo 

mensal de R$89,22 e diário de R$4,05. É importante ressaltar que o ciclo de vida de copos 

descartáveis é único. Por outro lado o custo total para a aquisição das canecas e manutenção durante 

cinco anos, expectativa de duração das canecas de cerâmica, seria de R$693,41. Conclui-se que a 

utilização de copos descartáveis é mais caro e vetor de geração de impactos ambientais, visto que 

canecas de cerâmica são reutilizáveis e tem longo ciclo de vida.  
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O CICLO DE VIDA PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE ARTE 

 

ROBERTO FONSECA 

 

Orientador(a): ANA MARIA GIMENES CORREA CALLIL 

 

 

Resumo:  

Os saberes necessários para o exercício da profissão docente vêm, tanto das teorias adquiridas por 

meio dos estudos acadêmicos, quanto da transformação e adequação delas quando postas em prática 

em uma sala de aula, pois muitos são os saberes adquiridos na prática. Nesse sentido, o professor 

está sempre aprendendo, pois está inserido em um contexto escolar, ou seja, está inserido em um 

espaço com grande diversidade de saberes, nos quais há grandes possibilidades de estar em contato 

direto e de forma contínua com a mudança e com a inovação, um lugar onde sempre há renovação 

de ideias e conhecimentos e onde a interação e a convivência com os estudantes lhe possibilitam a 

construção e aprimoramento de suas práticas pedagógicas, permitindo-lhe uma transformação no 

seu trabalho. Ademais, sua história escolar pregressa pode influenciar sua formação enquanto 

docente, as experiências advindas de livros e materiais científicos, vivências no cotidiano escolar, 

discussões com outros docentes e sua formação inicial (TARDIF, 2010). O docente, enquanto 

sujeito social e histórico, é integrante de uma sociedade que se constrói por meio de diversos 

processos, entre eles o de socialização,que pode ser considerado como um processo pelo qual a 

formação do indivíduo se estende por toda a sua história de vida, comportando rupturas e 

continuidades. A proposição dos saberes práticos e teóricos de qualquer ofício a ser construído 

no/com o exercício do ofício que se faz no transcorrer da própria trajetória profissional. Nesse 

contexto algumas ideias dividem o desenvolvimento profissional dos professores em etapas ou fases, 

como as de Huberman (2007) que influenciou sobremodo as pesquisas posteriores sobre a trajetória 

pessoal e profissional do professor. A reflexão essencial que surgiu com esse estudo foi sobre as 

diversas possibilidades de relações a partir das fases de desenvolvimento profissional, 

especialmente o período inicial que aparece intimamente associado à história de vida que, por sua 

vez, colaboram com os estudos sobre o desenvolvimento profissional do professor que ajudam com 

a compreensão das práticas cotidianas realizadas pelo professor em suas aulas e de que essas 

práticas são constituídos por um coplexo conjunto de fatores, entre eles os oriundos da inter-relação 

entre as dimensões pessoal, profissional, contextual e organizacional.  
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MEMÓRIA, FOTOGRAFIA E CYBER ESPAÇO NA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE DE 

TAUBATÉ 

 

CAIO VINICIUS TARGA REZENDE 

 

Orientador(a): ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

 

 

Resumo:  

Este trabalho busca o entendimento sobre o simbolismo da fotografia para a historiografia brasileira, 

como nossa memória trabalha para lembrar o passado e de que maneira as fotografias servem como 

instrumento para este processo. Nesta perspectiva, procura-se refletir a centralidade da imagem na 

contemporaneidade e sua contribuição para pensar a dimensão visual da sociedade, assim como sua 

ascensão para uma divulgação em massa no cyber espaço com o advento da internet. Observa-se 

como as “revoluções” no registro memorial não são exatamente uma novidade. Em todos os 

momentos da história nos deparamos com indivíduos disposto a perpetuar seus feitos e memórias.A 

invenção escrita, a criação da prensa de tipo móvel, a introdução do registro paroquial e posterior os 

registros fotográficos, esta ultima, vem representando grandes mudanças no que diz respeito às 

possibilidades de acesso de memórias. Dessa forma a reprodução em larga escala de material 

fotográfico, uma vez que muitos acervos pessoais e públicos tem sido disponibilizados no cyber 

espaço, isto tem contribuído para a construção da memória coletiva. Como diz um dito popular 

“ que uma imagem vale mais que mil palavras”, a fotografia como ferramenta de construção de 

memória social é extremamente minuciosa no que se refere a proporcionar aos atores sociais uma 

interpretação.  
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Resumo:  

O alumínio e suas ligas são altamente empregados no cenário global, sendo largamente utilizados 

nas indústrias de refrigeração e condicionamento de ar. Atualmente são usados na fabricação de 

trocadores de calor, principalmente dois tipos de ligas de alumínio: a A8079 e a A8006. Dado o 

exposto, o presente trabalho irá abordar um caso real de corrosão do alumínio em trocadores de 

calor instalados em regiões litorâneas. Nestes casos, foi evidenciada a presença de corrosão 

acelerada do alumínio, comprometendo assim o funcionamento e a vida útil dos equipamentos 

instalados sob as condições mencionadas. Neste contexto, o objetivo principal deste projeto foi 

estudar os impactos dos revestimentos na corrosão de trocadores de calor. A presente pesquisa 

buscou o entendimento do problema bem como os fatores que afetam as características de 

resistência à corrosão do alumínio quando aplicado em condições agressivas, considerando seus 

princípios e dimensões técnicas e tecnológicas. O foco deste estudo foi aplicar técnicas protetivas 

para aumentar a resistência à corrosão de aletas de alumínio, o mesmo foi realizado no processo de 

fabricação de uma empresa multinacional americana. Na parte metodológica foram utilizadas as 

pesquisas explicativas - experimental, e sendo assim foram selecionadas e estudadas as variáveis 

que seriam capazes de influenciar os problemas de objeto de estudo. O propósito do projeto foi 

alcançado, uma vez que foram criadas opções para resolução do problema e consequentemente 

condições para seu desenvolvimento e futura implementação no meio industrial. Os resultados 

obtidos demonstram que quando aplicado revestimentos sobre as superfícies expostas das aletas, as 

mesmas apresentam uma resistência a corrosão superior aos que não possuem esta proteção.  
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Resumo:  

Essa pesquisa foi realizada no ano universitário de 2013-2014, na Université Paris 1 - Panthéon 

Sorbonne, em Paris, em nível de Doutorado e teve por objetivo mostrar que podemos pensar em 

Pierre Bourdieu como um filósofo na Sociologia. Os argumentos que defendemos para demonstrar 

essa hipótese são de ordem biográfica e teórica. A metodologia utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica, de ordem biográfica, por meio da qual se levantaram dados biográficos que 

evidenciam a formação filosófica e as escolhas acadêmicas na obra de Bourdieu, intitulada Esquisse 

pour une auto-analyse (2004)- tradução "Esboço de auto-análise". De ordem teórica, a pesquisa 

revelou um diálogo entre epistemologia e sociologia do conhecimento científico na análise da obra 

intitulada Science de la science et réflexivité (2001) – tradução "Ciência da ciência e reflexividade", 

em que Bourdieu na ocasião abordou a ciência como objeto de estudo, no que concerne tanto a seu 

caminho intelectual e seus resultados, como também à prática científica, tal qual ela foi efetuada e 

conduzida para esses resultados. Desse modo, concluímos que o que faz do trabalho de Bourdieu 

um trabalho filosófico original são as afinidades e o caminho que ele percorre – inspirado pela 

epistemologia de G. Bachelard e G. Canguilhem, filósofos que tiveram uma grande importância na 

formação de suas ideias – e o confronto com os resultados obtidos pelos pontos de vistas e 

perspectivas da sociologia do conhecimento.  
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Resumo:  

Este trabalho apresenta um estudo da evolução da ergonomia durante toda a sua história, mostrando 

que os maiores desenvolvimentos estiveram relacionados a melhorias nas condições de trabalhos 

dos operadores, iniciando-se nos horários de trabalho, partindo para às máquinas e ferramentas e 

chegando a condição de trabalho. Apresenta-se um estudo de caso realizado por Taylor, que aborda 

a quantidade de funcionários e as ferramentas de trabalho utilizadas para realizar a descarga de 

materiais que estão em vagões de trens, chegando à conclusão que o peso ideal para o trabalho é de 

9,75kg, a partir deste ponto são realizados treinamentos e investimentos para adequar as 

ferramentas para as necessidades de cada um dos produtos a serem descarregados, desta forma a 

produtividade dos operadores aumentou substancialmente e em 6 meses já obteve o retorno deste 

investimento gerando uma economia significativa para a empresa. Apresenta-se as definições sobre 

ergonomia, informações estatísticas sobre acidentes e afastamentos de trabalho, assim como lesões, 

tendo como foco a movimentação de cargas. Apresenta-se uma metodologia que consiste na 

Equação de Levantamento Revisado do National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH). Através deste método, pode-se verificar o Limite de Peso Recomendado (L.P.R.) para 

uma determinada atividade dividindo-se o peso do produto a ser movimentado pelo L.P.R. 

encontrando o Índice de Levantamento (I.L.). Tal índice representa o quanto esta atividade pode 

gerar de risco para a coluna do operador. Este trabalho também apresenta a utilização desta 

ferramenta inicialmente em um posto de trabalho que realiza a movimentação de caixas de um 

determinado produto e colocando-o em um carrinho de movimentação. Constatou-se melhorias 

significativas tanto no Limite de Peso Recomendado, como no Índice de Levantamento, 

proporcionando que o operador realize sua atividade de forma mais confortável e com ganhos 

significativos no peso a ser movimentado em relação ao risco de problemas ergonômicos 

relacionados à lombalgia.  
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Resumo:  

A proposta desta pesquisa bibliográfica é apresentar as diversas teorias e modelos apresentados por 

pesquisadores a respeito do desempenho ideal dos vendedores em geral e com o objetivo de 

entender e colaborar na identificação dos comportamentos e atitudes ideais a serem seguidas pelos 

vendedores a fim de aumentar o desempenho em vendas. Foram referidas publicações nacionais e 

internacionais encontradas em bases de dados de periódicos científicos da internet como a 

ScienceDirect, a SciELO e também pelo site de busca GOOGLE, sendo selecionados 6 artigos que 

apresentaram uma abordagem mais completa sobre o tema dos 18 artigos encontrados e publicados, 

dentro de um período mais recente. Na pesquisa foi encontrada uma farta base teórica e cientifica 

sobre o tema desempenho do vendedor, desenvolvendo tanto os interesses relevantes do 

desempenho do vendedor para as empresas de vendas quanto para as pessoas de vendas. Também se 

discutiu os fatores para o bom desempenho do vendedor na visão do cliente, mostrando o quanto o 

relacionamento entre estes podem influenciar o processo de vendas, a utilização de modelos 

representativos a respeito de atributos aos vendedores e a utilização de surveys aplicados na coleta 

de dados, analisados por testes de hipóteses e análises de estatísticas multivariadas na apresentação 

da relação entre os modelos e os atributos no desempenho do vendedor. Pela percepção da maioria 

das publicações encontradas serem internacionais, conclui-se que muito ainda deve ser estudado e 

pesquisado a respeito do desempenho do vendedor no Brasil. Também se percebe que o 

desempenho do vendedor tem um papel fundamental no processo de vendas e que ferramentas de 

pesquisas como surveys, analisados por estatísticas multivariadas determinam facilmente o 

resultado da relação entre os modelos e comportamentos no desempenho dos vendedores.  
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Resumo:  

Este artigo apresenta a partir da revisão de literatura a aplicação de ferramentas de gestão para 

estabilização do processo industrial em uma empresa do ramo siderúrgico no Estado de São Paulo. 

A utilização destas ferramentas e metodologia possibilita o gerenciamento eficaz e eficiente do 

processo produtivo, garantindo a estabilidade dos resultados. O maior desafio das organizações e 

manter a competitividade e market share, baseado nisto, prover resultados a curto e em longo prazo 

passa a ser uma questão de sobrevivência no mercado. A metodologia de Estabilização de Processo 

está suportada por ferramentas de gestão como: 5S, PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Agir), SDCA 

(Padronizar, Fazer, Checar e Agir), Gerenciamento da Rotina e Diretrizes. Ela permite as indústrias 

crescerem de forma sustentável e estável atendendo as perspectivas e exigências de seus clientes. O 

PDCA e SDCA são à base desta metodologia, e deve ser aplicado de acordo com a necessidade e 

objetivos das organizações, desde que garanta a aplicação inicial pelo PDCA - Planejar, Fazer, 

Checar e Agir para o alcance de novos patamares de resultados e objetivos, seguidos posteriormente 

da aplicação do SDCA - Padronizar, Fazer, Checar e Agir para manter os resultados alcançados de 

forma consistente e duradoura. A participação e comprometimento dos colaboradores em todos os 

níveis da organização são fundamentais para melhorar um processo conhecido, mantendo-o estável 

e alinhado ao desempenho objetivado, atingindo uma posição de benchmarking no mercado.  
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Resumo:  

O uso da metodologia científica na elaboração de trabalhos científicos é de importância impar, pois 

a evolução do conhecimento humano depende do uso métodos que validem os estudos apresentados 

nas diversas áreas da ciência. O objetivo geral desta pesquisa é observar qual a percepção das 

dificuldades encontradas pelos discentes de pós-graduação na elaboração de pesquisas científicas 

como em seminários, artigos científicos, monografias, dissertações e teses, selecionando os 

discentes para pesquisa para gerar e coletar dados, identificando os problemas observados e 

relatando os problemas selecionados. O método a ser utilizado nesta pesquisa será do tipo 

exploratório, quanto ao objetivo, quanto sua natureza, é de abordagem bibliográfica e de campo, 

quanto ao procedimento, com objetivo exploratório dos dados coletados. A coleta de dados foi 

realizada por meio de questionário aplicado aos alunos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, 

de uma Universidade do Vale do Paraíba. Os dados coletados podem ser classificados variáveis não 

métricas e qualitativas, do tipo ordinal, devido as suas características. Os dados coletados 

possibilitarão a identificação dos problemas encontrados para posterior análise e possíveis soluções 

inerentes ao tema, utilizando para tanto a abordagem da Análise Multivariada de Dados – Análise 

Fatorial Exploratória, sendo esta técnica utilizada quando se tem pouco ou nenhum conhecimento 

sobre a estrutura dos fatores que são gerados (projeção do comportamento e relacionamento das 

variáveis).  
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Resumo:  

A morte é um acontecimento solitário, por ser intransferível. Tudo que conhecemos a seu respeito é 

subjetivo, apenas temos a consciência que ela é o fim da vida. Temos com isso a exacerbação dos 

signos tumulares para tornar visível o ser em detrimento do nada, buscando dar um sentido de 

presença e recordação eterna ao ausente. Com isso, focamos na linha teórica dos lugares de 

memória, proposto por Pierre Nora, em constante diálogo com as análises de Memória, Território e 

Identidade que Michael Pollak nos fornece em seus artigos científicos. Para concretizar essa ideia 

teórica, referendamos também com Marc Augé, que vem explicitar sobre o lugar antropológico, nos 

propiciando observar os cemitérios não somente como lugares de memórias, mas também espaços 

em que podemos compreender as características materiais da sociedade que os cerca e os cercou ao 

longo dos tempos. A finalidade deste artigo é propiciar uma discussão teórica destes cemitérios, 

como locais de memórias, suas características fundamentais para mapear as relações que os 

indivíduos da região apresentam com a morte ao longo dos tempos, considerando suas lembranças, 

rituais e culturas materiais presentes. A importância desta pesquisa encontra-se respaldada no 

interesse de estudar os desdobramentos da memória histórica em torno destes patrimônios com viés 

de antropologia, sociologia, entre outras áreas afins. Este trabalho focou-se em compreender essas 

memórias através do imaginário da morte no entorno dos Cemitérios do Vale Histórico, 

especificamente o Cemitério dos Escravos de São José do Barreiro e o Cemitério Bom Jesus de 

Bananal. A metodologia aplicada propiciou um diálogo entre a História Oral, com entrevistas 

realizados aos moradores locais e clérigos, e também sem embasou dos estudos da materialidade 

presente, e por fim catalogou-se algumas informações de fontes escritas, utilizando o método de 

grade análise do conteúdo, criado pelo Núcleo de Estudos de Antiguidades da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Os cemitérios, no formato que conhecemos hoje, surgiu no 

Brasil em meados do século XIX, devido à necessidade de um espaço para resguardar os restos 

mortais. Estes espaços passaram a apresentar uma reprodução simbólica do universo sócio-cultural 

no qual estes espaços estão inseridos. Compreendidos como lugares de memória, observamos o 

espaço cemiterial como patrimônio cultural, configurados com valores memoriais, materiais e 

imateriais, podendo questionar e conhecer assim o imaginário presente.  
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Resumo:  

Apesar das crescentes evidências científicas dos benefícios do exercício físico para a cognição 

humana, existem controvérsias a respeito da prática regular deste em portadores da Doença de 

Alzheimer (DA). Desta forma, objetivou-se com este trabalho realizar uma revisão de literatura dos 

estudos que utilizaram diferentes modalidades de exercício físico como tratamento não 

farmacológico da DA. Foram feitas pesquisas nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), LILACS, SCieLO e MEDLINE/Pubmed, dentro do período de 2008 e 2014 com as 

expressões: atividade física, exercício físico e doença de Alzheimer, além de referências cruzadas 

dos artigos selecionados. Na busca encontrou-se 15 estudos que preencheram os critérios de 

inclusão adotados. Estes estudos mostraram que as diferentes modalidades de exercício 

sistematizado contribuíram para melhorar, mesmo que temporariamente, as funções cognitivas na 

Doença de Alzheimer, particularmente na atenção, funções executivas e de linguagem. Não foi 

possível estabelecer um protocolo de recomendações a respeito do tipo e intensidade de exercício 

físico sistematizado necessário para produzir benefícios no funcionamento cognitivo nas diferentes 

fases do Alzheimer. No entanto, a prática regular de exercício físico parece contribuir para a 

preservação ou mesmo melhora das funções cognitivas e motoras. E se sugere que a melhor escolha 

para a introdução da prática de exercícios físicos na DA seja a combinação das diferentes 

modalidades existentes para a potencialização dos ganhos em comum e superposição dos ganhos 

específicos.  
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Resumo:  

Em numerosas situações, estruturas metálicas do tipo placa plana funcionando industrialmente 

podem estar sujeitas a regime vibratório que, uma vez restringidas, causam o aparecimento de 

tensões internas. Estas, por sua vez, alteram a rigidez da estrutura e, consequentemente, suas 

características dinâmicas. Neste contexto, no presente trabalho é desenvolvida a modelagem físico-

matemática de uma placa plana circular com furo central quadrado por meio de simulações 

utilizando o método dos elementos finitos, onde se estuda a influência das características de um 

modelo de placa plana circular apresentando furo central quadrado sobre os valores das frequências 

naturais. O Método dos Elementos Finitos (FEM) é utilizado para fazer o modelo numérico de 

estruturas de geometrias complexas e por esta razão, esta técnica de modelagem é adotada neste 

trabalho para a caracterização do comportamento dinâmico de placas cinematicamente restringidas 

ou não. A modelagem foi realizada com o programa comercial ANSYS Mechanical ® versão 16, 

utilizando o elemento do tipo corpo sólido e malha da geometria com 204 elementos e 1576 nós. 

Considera-se uma estrutura metálica de formato placa plana circular de diâmetro de 100mm, 1mm 

de espessura e furo quadrado de dimensões 40 x 40 mm. A estrutura metálica é composta de aço 

ABNT 1020, engastada ou não em suas as bordas. Na etapa de pré-processamento foram 

estabelecidas as propriedades do material utilizado, aço estrutural, desenhada a geometria utilizada, 

a imposição de carregamento (engastamento de uma das faces), estabelecido a faixa de frequência 

de análise para finalmente partir para a etapa de processamento a fim de solucionar o problema de 

auto-valor para a obtenção das frequências naturais e dos auto-vetores para os respectivos modos de 

vibrar das vigas. Os resultados das formas modais e frequências simuladas com o modelo em 

elementos finitos realizados na plataforma ANSYS, são apresentados e analisados.  
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Resumo:  

Em numerosas situações, estruturas metálicas funcionando industrialmente podem estar sujeitas a 

regime vibratório que, uma vez restringidas, causam o aparecimento de tensões internas. Estas, por 

sua vez, alteram o comportamento da estrutura e, consequentemente, suas características dinâmicas. 

Neste contexto, no presente trabalho é desenvolvida a modelagem físico-matemática de uma 

estrutura métalica por meio de simulações utilizando o método dos elementos finitos, onde se 

estuda a influência das características de uma estrutura metálica sobre os valores das frequências 

naturais. O Método dos Elementos Finitos (FEM) é utilizado para fazer o modelo numérico de 

estruturas de geometrias complexas e por esta razão, esta técnica de modelagem é adotada neste 

trabalho para a caracterização do comportamento dinâmico de placas cinematicamente restringidas 

ou não. A modelagem foi realizada com o programa comercial ANSYS Mechanical ® versão 16, 

utilizando o elemento do tipo corpo sólido e malha da geometria com 21 elementos e 260 nós. 

Considera-se uma estrutura metálica plana, com as dimensões, 500mm de comprimento, 20mm de 

largura e 2mm de espessura. A estrutura metálica é composta de aço ABNT 1020, engastada ou não 

em todas as bordas. Na etapa de pré-processamento foram estabelecidas as propriedades do material 

utilizado, aço estrutural, desenhada a geometria utilizada, a imposição de carregamento 

(engastamento de uma das faces), estabelecido a faixa de frequência de análise para finalmente 

partir para a etapa de processamento a fim de solucionar o problema de auto-valor para a obtenção 

das frequências naturais e dos auto-vetor para os respectivos modos de vibrar das vigas. Os 

resultados das formas modais e frequências simuladas com o modelo em elementos finitos 

realizados na plataforma ANSYS, são apresentados e analisados.  
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Resumo:  

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo em elementos finitos de uma 

estrutura metálica de asa lateral, para uma simulação computacional de vibração da estrutura. Em 

numerosas situações, estruturas de asas de avião funcionando podem estar sujeitas a regime 

vibratório que, uma vez restringidas, causam o aparecimento de tensões internas. Estas, por sua vez, 

alteram a rigidez da estrutura e, consequentemente, suas características dinâmicas. A fim de seguir 

todos os requisitos de segurança estrutural que uma aeronave precisa, é necessário o entendimento 

do comportamento estático e dinâmico de sua estrutura, com intuito de utilizar hipóteses e gerar 

modelos matemáticos condizentes com suas condições operacionais. Além destes estudos sobre o 

comportamento estrutural, um estudo mais aprofundado de sua aerodinâmica deve ser realizado 

para obter uma boa eficiência de vôo, sem comprometimento da segurança da aeronave, por meio 

técnicas de soluções computacionais, métodos de elementos finitos e método de volumes finitos, 

tendo em vista a existência carregamentos crítico ao longo da estrutura da aeronave como por 

exemplo: o impacto do pouso e carregamento cíclico das rajadas de ar na asa. Neste contexto, no 

presente trabalho é desenvolvida a modelagem físico-matemática de uma estrutura metálica de asa 

de avião por meio de simulações utilizando o método dos elementos finitos, onde se estuda a 

influência das características da asa de avião sobre os valores das frequências naturais. Os 

resultados das formas modais e frequências simuladas com o modelo em elementos finitos 

realizados na plataforma ANSYS, são apresentados e analisados.  
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Resumo:  

A corrosão é um dano que ocorre freqüentemente em estruturas metálicas. Este dano acarreta uma 

perda de material na região afetada, causando comprometimento de sua integridade estrutural, 

diminuindo sua capacidade de carga e podendo levar à ruptura. Portanto, o estudo do 

comportamento de estruturas corroídas é de fundamental importância para avaliar suas condições de 

operação de forma segura e o desenvolvimento de métodos alternativos, capazes de simular o 

comportamento da estrutura de uma maneira mais próxima da real, pode ser feito utilizando-se 

métodos numéricos. Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento de uma placa plana 

depois de iniciado o processo corrosivo, por meio de uma modelagem numérica baseada no Método 

dos Elementos Finito, com a finalidade de estudar a variação do parâmetro dimensão da parte 

corroída, na sua capacidade de carga igual a 1.000.150 N. O Método dos Elementos Finitos (FEM) 

é utilizado para fazer o modelo numérico de estruturas de geometrias complexas e por esta razão, 

esta técnica de modelagem é adotada neste trabalho para a caracterização do comportamento 

dinâmico de placas cinematicamente restringidas ou não. A modelagem foi realizada com o 

programa comercial ANSYS Mechanical ® versão 16, utilizando o elemento do tipo corpo sólido. 

O problema é constituído de uma placa plana de forma quadrada com 20 mm de lado e espessura de 

10mm. A região fora do defeito será associada com uma espessura uniforme de magnitude igual a 

espessura da placa plana. A região do defeito por corrosão é reconhecida identificando-se 

espessuras inferiores a da placa plana estudada.  
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Resumo:  

Nos processos de soldagem, os ciclos térmicos envolvidos são responsáveis pela geração de tensões 

residuais que, por sua vez, ocasionam diversos fenômenos que vão desde a distorção da peça de 

trabalho até a sensitização da mesma. Neste estudo, objetiva-se a análise das tensões residuais na 

soldagem, realizando uma modelagem térmica de um processo de soldagem, sem material de adição, 

em uma placa de aço. Utiliza-se o código comercial de elementos finitos ANSYS. O método dos 

elementos finitos (MEF) é uma técnica de análise numérica destinada à obtenção de soluções 

aproximadas de problemas regidos por equações diferenciais. Embora o método tenha sido 

originalmente desenvolvido para a análise estática de sistemas estruturais, ele tem sido utilizado no 

estudo de uma grande variedade de problemas de Engenharia, nos domínios da Mecânica dos 

Sólidos, Mecânica dos Fluidos, Transmissão de Calor e Eletromagnetismo. A peça a ser modelada é 

uma placa de 20 x 20 x 1 mm de aço. As perdas por convecção e radiação não serão consideradas 

no modelo. A temperatura ambiente é considerada de 20oC. A placa é modelada e discretizada com 

um elemento finito do tipo casca que, apesar de ser um elemento tridimensional, tem capacidade de 

condução de calor somente no plano. Considerou-se a malha da geometria com 920 elementos e 

4.902 nós. É levada em conta apenas a transferência de calor por condução, sem considerar as 

perdas de calor por convecção natural e radiação. Uma análise transiente é conduzida, a fim de se 

obter o campo de temperatura em função do tempo.  
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Resumo:  

Em numerosas situações, estruturas metálicas do tipo placa plana funcionando industrialmente 

podem estar sujeitas a regime vibratório que, uma vez restringidas, causam o aparecimento de 

tensões internas. Estas, por sua vez, alteram a rigidez da estrutura e, consequentemente, suas 

características dinâmicas. Neste contexto, no presente trabalho é desenvolvida a modelagem físico-

matemática de uma placa plana por meio de simulações utilizando o método dos elementos finitos, 

onde se estuda a influência das características de uma placa plana sobre os valores das frequências 

naturais. O Método dos Elementos Finitos (FEM) é utilizado para fazer o modelo numérico de 

estruturas de geometrias complexas e por esta razão, esta técnica de modelagem é adotada neste 

trabalho para a caracterização do comportamento dinâmico de placas cinematicamente restringidas 

ou não. A modelagem foi realizada com o programa comercial ANSYS Mechanical ® versão 16, 

utilizando o elemento do tipo corpo sólido e malha da geometria com 204 elementos e 1576 nós. 

Considera-se uma estrutura metálica de formato placa plana quadrada de dimensões 100mm de 

comprimento, 100mm de largura, 1mm de espessura e furo quadrado de 20 mm de lado. Considera-

se, com a finalidade de comparação, uma estrutura metálica de formato placa plana quadrada de 

dimensões 100mm de comprimento, 100mm de largura, 1mm de espessura e diâmetro de 20 mm. A 

estrutura metálica é composta de aço ABNT 1020, engastada em suas bordas. Considera-se, 

também, com a finalidade de comparação, também, uma estrutura metálica de formato placa plana 

sem furo central de dimensões 150mm de comprimento, 100mm de largura e 1mm de espessura. A 

estrutura metálica, também, é composta de aço ABNT 1020, engastada em suas bordas. Esta 

estrutura metálica de formato placa plana foi confeccionada de forma a se obter algumas 

freqüências naturais não amortecidas e as formas de vibrar. Na etapa de pré-processamento foram 

estabelecidas as propriedades do material utilizado, aço estrutural, desenhada a geometria utilizada, 

a imposição de carregamento (engastamento de uma das faces), estabelecido a faixa de frequência 

de análise para finalmente partir para a etapa de processamento a fim de solucionar o problema de 

auto-valor para a obtenção das frequências naturais e dos auto-vetor para os respectivos modos de 

vibrar das vigas. Os resultados das formas modais e frequências simuladas com o modelo em 

elementos finitos realizados na plataforma ANSYS, são apresentados e analisados.  
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Resumo:  

Neste trabalho apresenta-se um estudo numérico da transferência de calor e distribuição de 

temperatura em um dissipador de calor acoplado a um microprocessador. O modelo matemático é 

baseado na equação da energia na sua forma tridimensional e sob condições de regime transiente. 

Devido ao rápido desenvolvimento da indústria microeletrônica, com uma redução contínua nas 

dimensões dos componentes eletrônicos e o aumento drástico no nível de empacotamento desses 

componentes, verifica-se um aumento na potência térmica dissipada o que demanda um controle 

térmico adequado para um funcionamento confiável e aumento do tempo de vida desses 

dispositivos. Assim, o dimensionamento eficiente de sistemas de dissipação de calor é um aspecto 

desafiador e necessário. A dimensão da placa absorvedoura e o tipo de material utilizado, a taxa de 

escoamento de ar, a temperatura do ar, entre outros, são parâmetros que impactam diretamente na 

eficiência do resfriamento. O dissipador é admitido como sendo uma placa plana de espessura finita, 

submetida a condições de contorno de fluxo de calor especificado numa das superfícies (calor 

dissipado pelo processador) e resfriamento convectivo na superfície oposta. Os contornos da placa 

são admitidos adiabáticos. A simulação numérica é implementada pelo método de elementos finitos, 

adotando um esquema de discretização geométrica com o emprego de hexaedros. São apresentados 

resultados para o campo de temperatura em função do tempo de operação do processador.  
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Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo utilizar a técnica de Análise Modal Operacional para determinar 

experimentalmente os parâmetros modais de uma barra de alumínio utilizada para a calibração de 

uma cadeia de medição de ensaios dinâmicos. A análise modal operacional identifica os parâmetros 

modais a partir das próprias condições de operação da estrutura. O Método dos Elementos Finitos 

(FEM) é utilizado para fazer o modelo numérico de estruturas de geometrias complexas e por esta 

razão, esta técnica de modelagem foi adotada neste trabalho para a caracterização do 

comportamento dinâmico da estrutura da viga que possui a restrição do engastamento. A 

modelagem foi realizada com o programa comercial ANSYS Mechanical ® versão 16, utilizando o 

elemento do tipo corpo sólido com volume de 26.299 mm2 e área da superfície de 16.050 mm2 com 

8 faces e 8 vértices. Na etapa de pré-processamento foram estabelecidas as propriedades do material 

utilizado, alumínio alloy, desenhada a geometria utilizada, as imposições das condições de contorno 

(engastamento de uma face), o carregamento (aceleração em uma das superfícies), estabelecido a 

faixa de frequência de análise para finalmente partir para a etapa de processamento a fim de 

solucionar o problema de auto-valor para a obtenção das frequências naturais e dos auto-vetores 

para os respectivos modos de vibrar das vigas. As formas modais e frequências encontradas na 

análise experimental foram comparadas com o modelo em elementos finitos realizados na 

plataforma ANSYS e os resultados apresentados e analisados.  
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Resumo:  

Abordar o tema relacionado à juventude e à escolha profissional permeia aspectos do 

desenvolvimento humano relacionados à atividade laboral enquanto meio de subsistência visto que 

fortalece a agência humana e propicia o estabelecimento de conexões sociais, e tem o poder de 

proporcionar segurança às famílias e comunidades. As escolhas relacionadas às atividades laborais, 

dessa forma, podem influenciar o desenvolvimento de uma comunidade/região/país, ao mesmo 

tempo que são influenciadas por este, numa relação dinâmica e interdependente. O objetivo deste 

artigo é analisar trabalhos cujo objeto de estudo é a escolha profissional de jovens, tendo como 

referencial teórico a Teoria das Representações Sociais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

apresentando resultados dos referidos trabalhos sobre a juventude atual. Os dados foram coletados 

de artigos apresentados na 12ª Conferência Internacional sobre Representações Sociais e estudos 

identificados em Banco de teses e dissertações da UNICAMP, da UNITAU, da USP e da CAPES, 

além da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, do site Domínio Publico, do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT e da base de periódicos Scielo. Os estudos apontados 

neste levantamento consideram a importância do momento da escolha de uma profissão como 

delimitador de caminhos e projetos futuros de vida, acontecendo num processo dinâmico e 

interdependente entre aspectos individuais, sociais, culturais e econômicos.  
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Resumo:  

O presente texto tem por objetivo investigara atividade do reforço escolar por meio dos resultados 

das pesquisas acadêmicas produzidas entre os anos 2000 e 2015. Para tanto, a pesquisa buscou 

desenvolver um quadro teórico sobre as práticas pedagógicas acerca do reforço escolar, bem como 

sobre a legislação que lhe dá suporte. A proposta de reforço escolar é pautada na ideia de que o 

aprendiz obtenha melhora nas habilidades necessárias à aprendizagem e adquira autonomia diante 

do processo de aquisição do conhecimento. A coleta de dados utilizou o banco de teses da CAPES e 

artigos da base Scielo. Os resultados obtidos permitiram analisar essa proposta de reforço escolar a 

partir da hipótese de que seus efeitos vêm apresentando baixa expressividade no que se refere à 

aprendizagem do aluno e seu acompanhamento nas aulas regulares. O acervo de produções 

acadêmicas sobre a temática do reforço faz dessa realidade um campo propício para o 

desenvolvimento de investigações que apontem as conquistas, os avanços e os entraves enfrentados 

pelas escolas para atingir o objetivo de ensinar todos os alunos, em especial os que apresentam 

dificuldades de aprendizagem. Num primeiro momento, o enfoque deste texto se volta às questões 

do fracasso escolar, cuja prática revela que os entraves são comumente imputados ao aluno e ao seu 

contexto social, econômico e cultural, e pouco (ou nada) se discute sobre as questões de ordem 

política, curricular e pedagógica da escola. No momento seguinte, o ideário da inclusão ganha 

espaço nas discussões, relacionando o princípio da igualdade ao direito da qualidade na educação, o 

que implica em um atendimento que respeite a diversidade e as diferenças.  
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Resumo:  

O objetivo do presente artigo foi analisar duas produções científicas para identificar como 

professores e alunos representam o espaço físico da escola. A teoria que fundamenta o trabalho é a 

de Representações Sociais de Moscovici procura compreender os significados que o homem confere 

a ações e aos objetos sociais. O artigo traz uma análise descritiva e comparativa das representações 

sociais na escola, como significações do espaço escolar entre dois materiais, o primeiro um artigo 

de Neinow e Andrade (2014) sobre as diferentes focalizações de representações sociais sobre escola 

segundo professores e alunos analisadas conforme a categoria espaço e o segundo uma tese de 

doutorado apresentada por Sager (2002), que tem como objetivo principal investigar as 

representações sociais do lugar de professores, arquitetos e crianças com relação à escola, 

desenvolvido ao redor de dois grandes eixos: a teoria das Representações Sociais e a Psicologia 

Ambiental, combinadas no constructo de Representações Sociais do Lugar. Realizou-se um estudo 

bibliográfico, descritivo e revisão comparativa entre os trabalhos. Os resultados foram que as 

crianças de escola pública a representam como um lugar assistencial, para os alunos de escola 

particular como um lugar pedagógico, para os professores de escola pública, representá-la também 

como assistencial, e os professores de escolas particulares a entendem como um lugar de 

desenvolvimento.  
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Resumo:  

A pesquisa tem como objetivo geral compreender os critérios de qualidade da Educação Infantil, a 

partir da identificação das representações sociais de professores e mães de alunos, no contexto do 

campo, com suas particularidades socioculturais. A fundamentação teórica desse estudo pauta-se na 

Teoria das Representações Sociais, sob o enfoque da Educação Infantil no/do campo e das relações 

entre família e escola. Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, com 

abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa realizada em três escolas de Educação Infantil do 

campo, em um município do estado de São Paulo, apresenta uma população de 20 professores e 372 

mães, com uma amostra de 15 professores e 22 mães. Os instrumentos adotados para a coleta de 

dados são: a observação não participante nas escolas, durante o período de nove dias alternados; a 

aplicação de questionários; e a formação de um grupo focal com 11 participantes. Para a análise dos 

dados, discute-se a relação entre os indicadores de qualidade formulados pelas políticas públicas 

vigentes e os critérios de natureza empírica, do senso comum, em que se apoiam os sujeitos da 

pesquisa para avaliar a qualidade da instituição de Educação Infantil no contexto social em que 

estão inseridos. A partir dos resultados, afirma-se que a concepção de qualidade na educação 

apresenta-se relativa, dependendo das necessidades, perspectivas, opiniões e valores dos sujeitos 

pesquisados. Com essa pesquisa, espera-se despertar o interesse para novas discussões e motivar a 

troca de saberes, experiências e valores entre profissionais da área acerca do tema.  
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Resumo:  

O presente trabalho se propõe a colaborar com os estudos realizados na área de Planejamento e 

Gestão com foco em Instituições Ensino Superior (IES) públicas brasileiras como uma tentativa de 

reduzir a lacuna de conhecimento existente entre a teoria e a pratica das ações. Para elaboração 

deste trabalho levou em consideração as práticas de uma pesquisa qualitativa com utilização do 

método do estudo de caso em uma universidade pública do estado de Mato Grosso denominada 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Com breves explanações sobre os modelos 

de gestão pública no Brasil expõem-se no referencial teórico explicações sobre o modelo de gestão 

patrimonialista, que tem origens que regressam ao período colonial, ao modelo gerencial, que na 

década de 1990 foi o foco das discussões sobre modelos de gestão pública. Inclui-se ainda a recente 

discussão do modelo de gestão societal trazida pela autora Paes de Paula. Além dos relatos sobre os 

modelos de gestão pública o referencial teórico incluirá a discussão sobre a elaboração dos 

instrumentos legais e obrigatórios de planejamento para entidades públicas e IES, demonstrando 

como pode ser possível planejar as ações e tarefas com a participação da comunidade acadêmica 

sem perder as características de uma entidade de múltiplos conhecimentos. Conclui-se apresentando 

o caso da UNEMAT onde os princípios de participação, democracia, universidade pública e gratuita, 

autonomia didático-pedagógica e financeira foram respeitados na elaboração de um processo de 

planejamento que considerou um modelo de gestão pública democrática e participativo com a 

realização de ações conjuntas com a comunidade.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 48 

 

ECONOMIA CRIATIVA-ANÁLISE DA DISPERSÃO SALARIAL NO SEGMENTO DE TIC DO 

BRASIL 

 

ANTONIO RICARDO MENDROT, EDSON TRAJANO VIEIRA, RITA DE CASSIA RIGOTTI 

VILELA MONTEIRO 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

Denomina-se Economia Criativa o movimento de desenvolvimento da economia utilizando-se como 

insumos o talento, o conhecimento, a cultura e a tecnologia de inovação, transformando idéias em 

produtos e serviços. No Brasil, treze segmentos empresariais são considerados como parte 

integrante do contexto de atividades criativas: publicidade, mercado de artes e antiguidades, moda, 

design, arquitetura, filmagem, lazer, música, artes performáticas, rádio, televisão, serviços de 

computação e software. Esse trabalho tem como objetivo discutir o contexto da tecnologia de 

informação e comunicação (TIC) sob a ótica da dispersão dos profissionais atuantes na área e da 

remuneração média dos mesmos ao longo do território nacional, confrontando essas variáveis com a 

média brasileira dos profissionais atuantes nos diversos segmentos das indústrias criativas. Para 

alcançá-lo foi realizada uma pesquisa com abordagem quantitativa, com base nos dados publicados 

pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) em 2014. Concluiu-se sobre 

os dados consultados que os profissionais de TI tem maior concentração em estados que possuem 

maior industrialização, e que os mesmos possuem a terceira melhor média salarial das atividades de 

que tem como principal insumo a criatividade, sendo melhores remunerados nos mesmos estados. 

Verificou-se também uma grande dispersão de valores salariais para esses profissionais ao longo do 

território nacional.  
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Resumo:  

Este estudo tem como tema e objetivo destacar os aspectos da territorialidade e patrimônio cultural 

no Quilombo do Cedro em Mineiros (GO) como fatores de promoção do desenvolvimento regional. 

A preservação de comunidades quilombolas é um ato de preservar e manter um patrimônio cultural, 

sendo importante para que o desenvolvimento local e regional ocorra em sua plenitude, isto é, além 

do crescimento econômico, é necessário que o enriquecimento de um local ou, região promova o 

bem estar e qualidade de vida a todos com equidade. Definir um território e pré-requisito para que 

um povo e sua cultura se concretizem e o Quilombola Cedro necessita regularizar a posse de suas 

terras. O presente trabalho consistiu-se de um estudo exploratório e descritivo, de modo que a 

metodologia realizada nesta pesquisa teve caráter qualitativo e, a coleta de dados se deu pela 

pesquisa bibliográfica, documental e observações. Constatou-se um processo de retração da 

comunidade pela venda das terras e êxodo para a cidade. Instrumentos legais dão o direito de 

permanência e preservação de comunidades remanescentes de quilombos, consequentemente, a 

reintegração das terras perdidas daquele povo, daí, a comunidade do Cedro tem a expectativa de 

resgatar seu espaço e, que suas famílias possam ao regressar suas terras reforçar e preservar seu 

povo, sua cultura e, certamente, um importante patrimônio cultural brasileiro.  
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Resumo:  

O presente artigo realiza uma revisão bibliográfica acerca do planejamento estratégico situacional. 

Inicia-se com o currículo do autor do planejamento estratégico situacional, Carlos Matus. Trata de 

sua trajetória no desenvolvimento da nova teoria formulada pelo chileno do Planejamento 

Estratégico Situacional, inclusive sobre as inserções deste método na gestão pública brasileira. Após, 

busca contextualizar o primórdio desta ferramenta administrativa, os elementos que fizeram com o 

que Matus criasse uma nova ferramenta administrativa. Neste tópico é evidenciada a realidade da 

gestão administrativa, notadamente, nos países latino-americanos. O trabalho ainda compara o 

Planejamento Estratégico Situacional com os modelos tradicionais de planejamento até então 

predominantes, demonstrando como os métodos antigos ficaram desatualizados face às novas 

demandas da gestão pública. Por fim, explicita as principais bases conceituais deste mecanismo de 

administração e demonstra como esses elementos teóricos propiciaram a construção do método a 

ser aplicado. A metodologia empregada baseia-se em uma revisão bibliográfica tendo como análise 

obras substanciosas produzidas sobre o tema. Espera-se com a pesquisa, estudar as bases 

conceituais do planejamento estratégico situacional. Conclui-se que o objetivo foi alcançado e que, 

evidentemente sem esgotar o assunto, a pesquisa foi exitosa em demonstrar as bases conceituais 

acerca do tema Planejamento estratégico situacional de Carlos Matus.  
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Resumo:  

O presente trabalho apresenta como se deu o processo de descentralização do Licenciamento 

Ambiental no Estado de Goiás, através de uma descrição sucinta dos acontecimentos e os resultados 

práticos desse processo de descentralização. O objetivo desse artigo é demonstrar como está 

ocorrendo o processo de descentralização do Licenciamento ambiental no estado de Goiás, bem 

como os benefícios e as dificuldades de delegar ao Município essa atividade para o 

desenvolvimento local e regional. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi de natureza 

básica, exploratória e qualitativa. Os Instrumentos de coleta e análise dos dados utilizados foram a 

pesquisa documental em bibliografias especializadas em sites e legislações, os resultados desse 

trabalho apresentam uma percepção do processo de implantação da Descentralização do 

Licenciamento ambiental no Estado de Goiás para os municípios, e o panorama desse processo no 

Estado. No primeiro capítulo foi abordado o Processo de Descentralização no Brasil, isso se deu 

pela necessidade de ter um melhor entendimento dessa questão para posteriormente produzir uma 

abordagem mais clara das etapas de implantação da descentralização do licenciamento no Estado de 

Goiás. O segundo capítulo aborda especificamente a Descentralização do Licenciamento Ambiental 

no Estado de Goiás, nesse capítulo foi descrito como iniciou esse processo, foi realizado uma 

apresentação histórica de implantação através de Leis, Decretos e instrumentos de gestão que 

proporcionaram a implantação de um sistema de descentralização no Estado. Apresentou também 

um panorama geral de como está funcionando esse processo de descentralização as potencialidades 

e dificuldades enfrentadas tanto a nível estadual quanto municipal.  
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Resumo:  

O presente artigo teve como objetivo fazer uma abordagem sobre a Gestão ambiental no Brasil, as 

Políticas Públicas Ambientais Brasileiras, sobre a Legislação Ambiental Brasileira, bem como sobre 

a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e a Gestão Ambiental no Município de 

Goiatuba GO. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi de natureza básica, exploratória e 

qualitativa. Os Instrumentos de coleta e análise dos dados utilizados foram a pesquisa documental 

em bibliografias especializadas em sites e legislações. Ao longo da história brasileira as primeiras 

manifestações em prol da proteção do meio ambiente surgiram após o ano de 1800, trezentos anos 

depois do seu descobrimento e de um longo processo de exploração e degradação ambiental, as 

Política Públicas Ambientais no Brasil surgem efetivamente a partir do ano de 1930 e partir dai 

segue uma constante apoiada nos movimentos ambientalistas e nas demandas ambientais que foram 

surgindo. No município de Goiatuba a trajetória não é tão diferente quanto à do Brasil, o município 

foi fundado em 1931 e só após 57 anos o município formaliza sua primeira política publica 

ambiental. O município segue as diretrizes governamentais brasileiras instituindo novas ferramentas 

de defesa, proteção e conservação do meio ambiente, cria mecanismos de acordo com as demandas 

ambientais para exercer a incumbência de proteção ao meio ambiente, apesar do município não 

licenciar as atividades de impacto ambiental local, o município possui um Sistema de Gestão 

Ambiental Público razoável para o atendimento das suas demandas ambientais.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 53 

 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS USINAS DE CANA DE AÇÚCAR DO MUNICÍPIO 

DE GOIATUBA 

 

REGINA PAULA OLIVEIRA LOPES, GILMAR VIEIRA DE REZENDE , RAQUEL VIEIRA 

INACIO, RUI FERREIRA BARBOSA JÚNIOR 
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Resumo:  

A presente pesquisa apresenta um estudo propõe a apresentar sutis definições sobre 

desenvolvimento sustentável, destacando algumas conferências mundiais que difundiram a ideia de 

desenvolvimento sustentável. Este artigo ainda levanta a discussão sobre a definição de 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, com foco nas usinas do município de Goiatuba. A 

sociedade pressiona as empresas para que passem a assumir a responsabilidade social e ambiental 

no desenvolvimento sustentável do planeta, as quais se amoldam nesta nova percepção. a 

sustentabilidade ambiental não se limita à redução das emissões de gases de efeito estufa, à avanços 

tecnológicos ou ao enquadramento legal da atividade de produção de biocombustíveis. Por um lado 

o desenvolvimento sustentável tenta priorizar os mais pobres, por outro lado há limites ao que diz 

respeito ao meio ambiente, o que faz com que as necessidades não sejam supridas. É o que se pode 

perceber sob a visão econômica, que é a de atender demandas e não as necessidades, fazendo surgir 

o caráter frágil do conceitoA pesquisa se caracteriza como descritiva, qualitativa. Utilizou-se a 

análise de dados secundários para a pesquisa a fim de se concluir se a Usina promove ações e 

indicadores voltados para as três dimensões de sustentabilidade: econômica, social e ambiental.  
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Resumo:  

Esse artigo tem como foco principal analisar o cenário de atuação das usinas Sulcroalcoleiro no 

município de Goiatuba (GO), na trajetória que vai desde sua implantação até o momento atual, 

verificando ainda se tal iniciativa sinaliza a perspectiva do desenvolvimento local, entender a 

trajetória da cana-de-açúcar desde seu surgimento no Brasil, Estado de Goiás até a implantação das 

usinas sulcroalcoleiras na região sul, mas precisamente no município de Goiatuba. O objetivo do 

cultivo da cana-de-açúcar era colonizar e explorar territórios, e tornou propício, uma vez que os 

solos do Brasil eram compostos de massapé que eram bastante favoráveis para o cultivo, se 

tornando geradores de grandes lucros, o que veio a transformar massificamente a economia daquela 

época. O trabalho demonstra nessa perspectiva que a indústria de cana se consolidou no Brasil por 

volta de 1979 e a partir dai transformou o cenário econômico do país. Esse trabalho se justifica pela 

percepção do acréscimo da implantação das usinas de cana-de-açúcar no Município de Goiatuba e 

os principais impactos causados na economia local, através dos resultados socioeconômicos. 

Buscou-se nesse trabalho trazer o conceito de inovação, como sendo uma necessidade emergente de 

um mundo globalizado e ainda fazer um breve histórico do surgimento da cana-de-açúcar no Brasil, 

no Estado de Goiás e mais precisamente no Município de Goiatuba. Nesse sentido torna-se 

relevante a pesquisas bibliográfica através de conceitos de autores e pesquisa em sites como 

SEGPLAN e DATASUS.  
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Resumo:  

A presente pesquisa apresenta um estudo sobre os investimentos públicos nas usinas de cana de 

açúcar no Estado de Goiás, consideradas como fontes alternativas de energia, incentivou o 

crescimento da produção das chamadas agroenergias, especialmente o etanol com a ampliação das 

lavouras de cana-de-açúcar no Centro Oeste. Os produtores de cana, em decorrência da atividade, 

encontram alguns obstáculos ao longo do tempo, como a superprodução, que pode gerar queda nos 

preços e novas tecnologias para produção de combustíveis verdes.A expansão do setor 

sucroenergético e a consequente construção de novas usinas (produtoras de açúcar e álcool) 

levantam questões como, por exemplo, se está ocorrendo um trânsito das lavouras com cultivos 

alimentares para lavouras de cana. O setor vem passando por grandes mudanças tecnológicas, tanto 

de mercado quanto de processos produtivos, sobretudo de processos de aproveitamento dos 

subprodutos (bagaço e palha de cana). A expansão das lavouras e da produção de etanol e açúcar 

recebe substancial aporte de investimentos com recursos públicos. O Brasil é reconhecido como 

líder na produção sucroalcooleiro em nível mundial. O Estado de Goiás, devido à disponibilidade de 

terras, infraestrutura adequada, aliado ao financiamento público atrai anualmente investidores. O 

Estado facilita a consolidação do setor, financiando com recursos públicos a construção de 

indústrias e o cultivo de cana. A pesquisa se caracteriza como descritiva, qualitativa. Utilizou-se a 

análise de dados secundários.  
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Resumo:  

Este estudo teve como propósito verificar o atual cenário da cidade de Caiapônia-Go em relação ao 

ecoturismo, analisando o interesse da comunidade local e a não existência de políticas públicas 

voltadas a esse setor. O referencial teórico utilizado para enfatizar o ecoturismo e suas 

possibilidades no desenvolvimento local incluiu vários autores. De acordo com a base teórica, 

pesquisa de campo por meio de questionário e documento obtido pelo órgão público municipal, 

foram apontados alguns entraves para a possibilidade de desenvolvimento local sustentável 

proveniente do ecoturismo. A partir dos resultados obtidos e analisados, surgiu uma realidade onde 

a população caiaponiense não possui grande interesse em atividades de ecoturismo devido ao 

conhecimento limitado em relação a esse setor e a falta de incentivos públicos nesse segmento. Os 

resultados sugerem uma efetiva participação da prefeitura municipal juntamente com demais órgãos 

públicos com investimentos em educação ambiental e suporte para desenvolvimento de atividades 

do ecoturismo em Caiapônia-Go, com intuito de modificar a cultura local e adotar o ecoturismo 

como possibilidade de desenvolvimento sustentável, onde beneficiará o crescimento e 

desenvolvimento da cidade de Caiapônia – GO. O desenvolvimento sustentável voltado ao 

ecoturismo focará as belezas naturais que se encontra na cidade de Caiapônia, suas cachoeiras, onde 

temos catalogadas várias maravilhas naturais 

.  
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Resumo:  

O presente trabalho apresenta um estudo sobre indicadores ambientais no Brasil, como surgiram e 

seus objetivos para a tomada de decisão de agentes públicos e privados. O estudo apresentou 

indicadores ambientais na área de Saneamento especificamente para rede de distribuição de água 

tratada, rede de coleta de esgoto sanitário e de coleta de lixo, no Município de Morrinhos Goiás, no 

Estado de Goiás e no Brasil. O objetivo desse artigo foi identificar através do estudo dos 

indicadores ambientais para saneamento a situação da qualidade ambiental do Município de 

Morrinhos sobre os aspectos do saneamento básico e realizar um estudo comparativo desse aspecto 

em relação ao Brasil e ao Estado de Goiás. A metodologia utilizada para a coleta de dados foi de 

natureza básica, exploratória e qualitativa. Os Instrumentos de coleta e análise dos dados utilizados 

foram a pesquisa documental em bibliografias especializadas em sites e bibliografias especializadas. 

Os resultados apontam com destaque a coleta de lixo onde esse serviço hoje contempla quase 100% 

da população urbana tanto a nível Municipal, Estadual e de Brasil, a rede de coleta de esgoto é 

preocupante onde a nível de Estado e Brasil esse índice não chega a 60% enquanto do Município 

alcança pouco mais de 68%, os dados para água tratada também são consideráveis apesar de que 

esse índice deveria estar no patamar de 100%, mas os dados apresentam 89% para o Estado de 

Goiás, 93% para o Brasil e 97,4% da população de Morrinhos é atendida com esse serviço.  
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Resumo:  

O presente trabalho apresenta uma abordagem sobre a suinocultura, apontando tópicos do seu 

surgimento sua expansão, ascensão e a posição no mercado que ela ocupa, foi apresentado um 

estudo sobre a cadeia produtiva conceito e finalidade e sobre a cadeia produtiva da suinocultura no 

Brasil, por fim foi apresentado um estudo sobre os impactos ambientais da atividade e as 

alternativas para minimizar esses impactos, proporcionando ganhos ambientais e gerando 

oportunidades com a gestão ambiental dos impactos ambientais produzidos pela suinocultura. O 

objetivo desse artigo é realizar um estudo sobre a cadeia produtiva da suinocultura no Brasil, os 

impactos ambientais e as oportunidades geradas pela atividade. A metodologia utilizada para a 

coleta de dados foi de natureza básica, exploratória e qualitativa. Os Instrumentos de coleta e 

análise dos dados utilizados foram a pesquisa documental em bibliografias especializadas em sites e 

bibliografias especializadas. Os resultados desse trabalho apontaram que a carne suína é a mais 

consumida no mundo e a quarta maior produção desse produto é brasileira apesar que ser a menos 

consumida no país, apontou também que a cadeia produtiva da suinocultura e complexa e que a 

cadeia pode ser completa ou estar inserida como parte no elo de outras cadeias ou integrada, 

apontou que a atividade gera grandes impactos ao meio ambiente porém esses impactos são 

minimizados com tecnologias avançadas como os biodigestores e a aplicação dessas tecnologias 

geram oportunidades ambientais, sociais e econômicas para a atividade.  
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Resumo:  

O trabalho tem o objetivo de verificar a conceituação de desenvolvimento, seus elementos, em 

especial a educação, pois é certo que o desenvolvimento econômico implica em alterações 

estruturais da região ou país em que ocorre. Um dos fatores que podem ter reflexos positivos é a 

educação, que se destaca por ser além de consequência, fator de fomento ao desenvolvimento. 

Justamente, por isso, na mensuração do desenvolvimento um dos elementos a ser analisados é a 

educação. No Brasil a avaliação da educação é feita pelo IDEB – Índice do Desenvolvimento da 

Educação Básica e como tem resultados gerais e individuais se torna relevante para a comparação 

de determinadas regiões. O ponto fucral do trabalho é a análise dos índices de avaliação do sistema 

de educação pública no Município de Porto Velho, comparando-os com os resultados nacionais, das 

regiões limítrofes e da própria evolução das médias, a fim de verificar a efetivação da política 

pública da educação naquela localidade e possibilitar futuras intervenções na melhoria deste serviço 

público essencial que implique em um desenvolvimento regional sustentável e perene, pois o 

desenvolvimento naquele município é muito sazonal, com picos de crescimento seguidos de 

períodos de estagnação, provocados, dentre outros fatores, pela falta de mão-de-obra especializada, 

justamente um dos objetivos da educação, que é o preparo para o trabalho. A metodo  
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Resumo:  

Este trabalho traz uma reflexão sobre o recente processo de industrialização ocorrido em Imperatriz, 

no Maranhão, e em quanto este processo alavancou a economia do município. É comum afirmar 

que o município está crescendo mas, cientificamente, existem dados que comprovam que este 

crescimento econômico realmente aconteceu? Se existem, quais são estes dados e quais os 

resultados demonstrados? Imperatriz, ao longo de sua história, experimentou vários ciclos de 

alavancagem econômica, mas que em poucas décadas chegaram ao fim, fazendo com que o 

município sentisse esse ir e vir da economia. Por anos e anos esteve isolada, sem estradas que a 

ligassem ao restante do estado, tendo apenas o transporte pluvial como opção. Assim, meio que por 

acaso, nasceu a cidade que, hoje, após tantos percalços, surge como o maior polo econômico do 

sudoeste maranhense, se esforçando para não mais passar por ciclos, mas ter uma economia forte, 

capaz de, em um futuro próximo, ter um desenvolvimento auto sustentável. Há que se dizer que é 

isto o que esperam os governantes, a população, os empresários e todos aqueles que se lembram, em 

um passado não tão distante, dos altos e baixos da economia do município. Portanto, este artigo 

busca saber se é possível afirmar que o município de Imperatriz está realmente crescendo 

economicamente ou se ainda é cedo para se fazer esta afirmação.  
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Resumo:  

O termo desenvolvimento na área da economia preconiza a existência de crescimento econômico 

com equidade, isto é, distribuído a todas as classes. Os brasileiros afrodescendentes, 

estatisticamente, se reconhece ser uma classe com menores privilégios que outros grupos étnicos, 

dentro deste, os Quilombos, são um subgrupo que goza de uma expectativa de benefícios voltados a 

resgatar e equilibrar, ao menos em parte, as divergências desta classe. Ademais, questiona-se, os 

Quilombos utilizam e têm acesso às fontes de financiamento governamental voltadas para o 

desenvolvimento que possam beneficiá-los? Logo, o tema a ser estudado trata das fontes de 

financiamento público que buscam fomentar a promoção do desenvolvimento regional, em especial, 

aqueles que permitem beneficiar os afrodescendentes remanescentes de comunidades quilombolas e, 

tem como cerne o Quilombo Cedro. Por meio de visita à comunidade quilombola, verificação de 

documentos e demais registros disponíveis, assim como a revisão bibliográfica, se planeja 

desenvolver o presente estudo, sendo o método dedutivo de caráter qualitativo. Destaca-se que a 

pesquisa retrata o momento contemporâneo, ano de 2015, como escopo temporal. Numa leitura 

preliminar do contexto envolvido, estima-se que a comunidade não tem acesso e, talvez, nem 

conhecimento das linhas de crédito governamentais subsidiadas, que visão promover o 

desenvolvimento de grupos e comunidades excluídas.  
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A EVOLUÇÃO ECONÔMICA DE ARAPORÃ-MG NO PERÍODO 2000-2010: ANÁLISE SOB 

ÓTICA DAS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO 

 

WILSON SIMÕES DE LIMA JÚNIOR, ELOISA DE MOURA LOPES 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O artigo trata sobre o desempenho econômico do município de Araporã-MG no período de 2000 a 

2010, sob a ótica das teorias sobre desenvolvimento. A justificativa do presente estudo reside na 

investigação dos fatores locais que influenciam uma economia municipal marcada, de um lado, por 

um crescimento econômico expressivo, concomitante com índices de emprego e renda abaixo dos 

outros índices no mesmo período. Com esta realidade, o objetivo desta pesquisa é discutir as teorias 

de desenvolvimento com base no crescimento econômico do município de Araporã-MG. Assim, o 

debate se direciona para temas sobre emprego, renda e sua distribuição, sempre atento às realidades 

locais. A metodologia de pesquisa utilizada perpassa a abordagem dedutiva por meio da pesquisa 

documental bibliográfica, utilizando-se também do método comparativo, amparados ao 

levantamento dados secundários obtidos dos órgãos públicos oficiais. Pelo levantamento de dados, 

percebe-se que o crescimento econômico do município é evidente, porém não é observado o mesmo 

proporcional desempenho nos dados quanto a índices de emprego e renda. Conclui-se que a teoria 

sobre a irradiação de zonas de influência, caracterizada pela proximidade de um centro urbano 

maior (Itumbiara-GO), que abrange o município de Araporã-MG, atrai os elementos primordiais 

que aumentariam os índices de emprego e renda do município e seriam base de seu efetivo 

desenvolvimento, somando-se ainda a dificuldade ainda pela realidade da economia industrial 

local.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS – LEGISLAÇÃO, CONSIDERAÇÕES E RELEVÂNCIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

JOÃO ROSEMAR NAVES 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

RESUMO O presente artigo tem por objetivo oferecer uma análise real sobre a importância das 

principais legislações disponibilizadas no cenário nacional, voltadas para a construção das políticas 

públicas de desenvolvimento regional, além de procurar identificar as prioridades defendidas pelo 

conjunto legislativo estudado. Buscou ainda, desenvolver um estudo a partir da observância da 

aplicabilidade e eficiência dos regulamentos analisados, dispensando especial atenção na 

identificação da conveniência legislativa para o embate das diversidades regionais. Teve também, 

como objetivo, proporcionar uma melhor compreensão do cenário econômico e social, norteador da 

atuação do poder público, além de identificar as compatibilidades das políticas públicas 

desenvolvidas pelo Estado, diante de um cenário geográfico e territorial extenso e com necessidades 

diversificadas. Analisa ainda as legislações voltadas ao incentivo fiscal, como forma de se 

promover o desenvolvimento de determinadas regiões do País, a fim de reduzir a larga distância 

entre os cenários internos nacionais, com enfoque maior na promoção da redução nas desigualdades 

vivenciadas pela sociedade. Descurtina e identifica os principais setores alcançados pelas 

legislações que abarcam o desenvolvimento regional, através de uma análise do conteúdo legal 

apontado, identificando assim qual a intenção do legislador ao promover as políticas estampadas em 

cada ordenamento jurídico estudado. O artigo busca também identificar e apontar as evoluções da 

sociedade, a partir da implementação das políticas públicas de desenvolvimento regional, 

apresentando ainda uma revisão dos principais conceitos de formulação de políticas públicas, 

através do mapeamento da literatura clássica e da mais recente sobre o tema.  
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HISTÓRIA E DESAFIOS DO PLANEJAMENTO URBANO DA CIDADE DE GOIATUBA-GO. 

 

ELTON MARINHO 
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Resumo:  

O objetivo da presente pesquisa foi trazer à tona a história do município descortinando o rumo do 

desenvolvimento urbano na cidade de Goiatuba, fomentando a compreensão do processo de 

formação urbana deste município, junto com a identificação das perspectivas e potencialidades 

locais. Empenhou-se, no entanto, em colaborar com o planejamento e o desenvolvimento regional 

elaborando análises sobre uso e ocupação do solo, a conformidade do urbano e rural e o 

planejamento urbanístico, conjuntamente com os planos de gestão municipal estratégicos, 

metodologias e instrumentos que melhorem o futuro das pequenas cidades. O artigo possibilita 

ainda fomentar o conhecimento a respeito do fenômeno do crescimento urbano por metas na 

otimização e redistribuição mais eficiente e justa dos recursos públicos municipais pelo pleito 

democrático popular, pois além da crescente demanda por informações sobre a ocupação urbana nos 

municípios que é uma realidade na maioria das administrações publicas estaduais e municipais, este 

instrumento poderá auxiliar analises e consequente tomada de decisão por parte da administração 

pública. O tipo da pesquisa realizada neste estudo tem sua natureza básica sendo que os seus 

objetivos de caráter exploratório documental e bibliográfico e abordagem qualitativa.  
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UM BREVE RELATO DA HISTÓRIA DAS COOPERATIVAS E SUA INFLUÊNCIA NO 
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Resumo:  

A valorização de estudo e pesquisas com temas regionais é uma das características e exigências do 

programa de mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional da Universidade de Taubaté. Com o 

objetivo de analisar a participação do sistema cooperativista no Estado do Mato Grosso, esse artigo 

buscou discorrer alguns pontos importantes da história das cooperativas, quando e onde surgiram, 

considerando alguns traços do contexto social-econômico primeiro mundial e depois brasileiro. No 

cenário mundial os acontecimentos ocorridos na Inglaterra e no contexto nacional destacado a crise 

econômica decorrente do processo de transição entre o autoritarismo monárquico e a proclamação 

da república. A coleta de dados foi realizada a partir de artigos e revistas científicas online 

disponíveis na plataforma do Scielo devidamente cadastrados com ISSN classificados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES) entre A1 e B3, salva as 

coletas de dados realizadas no Sindicado de Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato 

Grosso (OCB/MT) e os dados de relatórios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O resultado da análise apresentou que até o ano de 2008 em Mato Grosso 200 cooperativas foram 

cadastradas no sistema da OCB/MT. Atualmente são divididas em 15 ramos de produção e mesmo 

que a quantidade de cooperativas seja pequena pelo potencial econômico do estado, as mesmas 

desenvolvem funções significativas na economia local. O artigo finaliza apresentando a 

responsabilidade social das cooperativas com a região onde se estabelecem pautadas na economia 

solidária.  
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IMPACTOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 

DE ITUMBIARA SOBRE A REGIÃO SUL GOIANA. 
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Resumo:  

O objetivo da presente análise tem por base o desenvolvimento econômico e educacional da região 

do município de Itumbiara. Descrever a formação do estado de Goiás e o surgimento do município 

de Itumbiara, com a evolução histórica, para possibilitar a compreensão de sua formação e também 

identificar a localização geográfica, a demografia, e outros aspectos peculiares ao município. O 

presente artigo possibilita identificar através de, seu conteúdo, de gráficos, os pontos que 

contribuem para seu desenvolvimento econômico, educacional, relatando por meio de 

demonstrativos do PIB, IBGE, que retratam a razão pelo qual, a cidade é um dos mais competitivos 

municípios goianos. Elaborar análises, sobre os pontos de favorecimento, para a agropecuária, 

comércio, indústria, indústrias de transformação, serviços, e educação, por meio das várias 

empresas aqui estabelecidas; informar também, que para esse desenvolvimento ser atrativo; o 

município, conta com a eficiência da gestão administrativa estadual e municipal, que possibilita o 

crescimento do município, com agencias de fomento, incentivos fiscais, etc.Promover junto aos 

órgãos competentes do município de Itumbiara, uma melhor maneira de levar informação a outras 

cidades e pessoas, as oportunidades existentes no município, devidos a gestão administrativa com 

planejamento e o desenvolvimento socioeconômico e educacional da região, demonstrando através 

dos dados pesquisados neste artigo, as várias possibilidades existentes na cidade, para quem deseja, 

instalar aqui sua empresa ou aprimorar seus estudos, com sustentabilidade.  
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A COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO URBANO COMO UM FATOR DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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Resumo:  

Trata-se o presente estudo de uma abordagem acerca da necessidade de planejamento para a coleta 

e destinação do lixo para se obter um equilíbrio ambiental necessário ao desenvolvimento 

sustentável. As questões ligadas ao impacto ambiental da má condução do lixo são relevantes para 

que se obtenha o planejamento de atividades efetivas para se evitar consequências danosas à 

natureza. Assim, será abordado o seguinte problema: Qual a forma correta da coleta e destinação do 

lixo urbano de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável? Nesse sentido, o trabalho 

pretende estudar a relação da destinação do lixo enquanto questão ambiental com desenvolvimento 

e sustentabilidade, e especificamente conhecer as teorias sobre as formas adequadas de coleta e 

destinação do lixo urbano, identificar os problemas relacionados a má destinação do lixo nas 

cidades, e analisar as consequências da falta de planejamento a respeito da destinação do lixo junto 

ao meio ambiente e à sustentabilidade. Para tanto, foram essenciais à condução da pesquisa as 

doutrinas e informações em matéria de desenvolvimento, sustentabilidade e de coleta e destinação 

de resíduos sólidos. Por fim, tendo em vista a importância do tema, a princípio entende-se que é 

necessário um trabalho de conscientização e planejamento para que o lixo urbano produzido não se 

transforme num elemento de degradação ambiental, impedindo o alcance do desenvolvimento 

sustentável.  
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UMA ANALISE DAS ÁREAS RURAIS E URBANAS E CADEIA PRODUTIVA EM BOM 

JESUS DE GOIÁS 

 

ELTON MARINHO, FABIO RICCI 
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Resumo:  

O presente artigo reproduz a conformidade do urbano e do rural, suas nuances bem como descreve 

como uma simples e fina membrana tenta distinguir estes espaços que ora são considerados ou um 

ora outro, estando encapsulados como demonstrado pelo estudo de Von Thünen. Este estudo revela 

a trajetória da bacia do Meia Ponte com ênfase do município de Bom Jesus de Goiás que pertence a 

esta região e elabora ainda uma analise do índice de especialização destacando o Produto Interno 

Bruto – PIB de toda a região, porém e o destaque do município na produção e armazenamento de 

soja in natura. Demonstra os indicadores da agricultura, indústria e serviços da microrregião que 

constatam a atividade principal na economia deste município que a produção de soja em larga 

escala, seus coprodutos com destaque para o biodiesel, o farelo se soja e por ultimo a glicerina. 

Revela ao final as tradições locais destacando o enfoque cultural regional, crenças, comidas típicas 

e retrata o jeito goiano de ser. O tipo de pesquisa a ser realizado tem sua natureza aplicada, sendo 

seus objetivos de caráter exploratório e abordagem quantitativa e os procedimentos de coleta de 

dados são de caráter documental no Município.  
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EMPRESAS RESILIENTES: O DESAFIO DA EDUCAÇÃO EXECUTIVA NO BRASIL 
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Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

Com o objetivo de identificar as metodologias de ensino voltadas à educação executiva brasileira no 

sentido de compreender as exigências impostas pelo mercado de trabalho no tocante a formação de 

seus gestores, realizou-se uma pesquisa qualitativa documental. Baseada nos sítios oficiais de 

instituições de ensino voltadas para a qualificação executiva e também nas informações públicas 

referentes as universidades corporativas, depreende-se que há um público composto por aqueles que 

buscam qualificação para o próprio desenvolvimento profissional e outro, que é levado à 

qualificação dentro das próprias empresas. Estas visam a transmissão direcionada de conhecimento 

aliado aos valores e conduta da própria organização, e apresentam elevado nível de exigência. Com 

o objetivo é desenvolver os profissionais para que cresçam e permaneçam no mercado, tanto as 

universidades corporativas quanto as instituições de ensino independente, apresentam metodologias 

semelhantes que se demonstram eficazes para os profissionais e empresas. Frente aos desafios do 

mundo corporativo, profissionais qualificados são recurso necessário à soluções inovadoras. Seja 

com relação a custos, a produtividade, comunicação, tecnologia, gestão de pessoas ou qualquer 

outra área, a educação executiva se mostra de fato colaborando para que as empresas desenvolvam 

sua resiliência, perdurando no mercado em que atuam e contribuindo para o desenvolvimento 

regional.  
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Resumo:  

Este artigo tem por objetivo trazer luz à discussão quanto a importância da participação do 

empresariado e seus gestores organizacionais na dimensão política do Desenvolvimento Regional. 

Visa também compreender se a referida participação pode ser entendida como uma estratégia válida 

para a mitigação das vulnerabilidades empresariais e, consequentemente, a elevação do grau de 

resiliência das empresas. Para tanto, de caráter qualitativo e sob a perspectiva exploratória, buscou-

se através de pesquisa bibliográfica e documental, explorar e conhecer as características do 

Desenvolvimento Regional, o processo de ocupação territorial, o conceito de empresa resiliente e os 

caminhos para participação do empresariado enquanto ator social deste processo. Analisando-se as 

iniciativas do Governo Federal em estabelecer os Fóruns de Competitividade e posteriormente 

estimular a formação dos Arranjos Produtivos Locais (APLs), identifica-se uma maior participação 

do empresariado no processo decisório, porém ainda de forma incipiente e muitas vezes visando a 

obtenção de regalias e privilégios particulares ao invés de contribuir com o processo de 

desenvolvimento. Sendo a participação do empresariado na dimensão política do desenvolvimento 

uma prática ainda embrionária e a Resiliência Empresarial um tema ainda pouco explorado em 

nossa literatura, apesar de não conclusivo, o artigo atinge seu objetivo de instigar atenção à 

discussão proposta.  
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Resumo:  

Tem esta pesquisa o condão de discutir a instalação das usinas na região sul de Goiás, analisando o 

histórico das usinas no Brasil e no Estado de Goiás, bem como, sua iniciação na região Sul de Goiás. 

Embasado em estudos e índices de desenvolvimento oficiais da região, no intuito de justificar 

grande parte do desenvolvimento desta região diante da produção das usinas de cana de açúcar. Sob 

o ponto de vista do desenvolvimento regional perante o interior do sul de Goias, diante do progresso 

trazido pelas industrias canavieiras. Analisando todavia, o PIB de cada município pesquisado, na 

região Sul de Goiás, bem como seu crescimento ou total decréscimo na geração de renda, passando 

pelos índices regionais e nacionais expostos neste trabalho. E ainda os benefícios que trazem a 

população da região e para as cidades onde se instalam usinas desta natureza, frente aos diversos 

problemas também suportados pela região e sua população, diante da contribuição dos municípios e 

seus governantes para a vinda de empresas deste porte, para o Sul de Goiás. Para ao final depois de 

analisar as informações coletadas, podermos concluir se houve ou não desenvolvimento regional da 

região sul de Goiás com as instalações de usina de cana-de-açúcar, seus benefícios e malefícios para 

as regiões que as amparam.  
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Resumo:  

Este artigo tem como objetivo analisar o papel do Estado enquanto ente obrigado 

constitucionalmente a proteger o meio ambiente, tendo como objetivo apresentar um estudo com 

base na gestão pública ambiental e no poder de polícia do Estado.Observa- se que foi atribuído ao 

Estado um importante papel na proteção ambiental. Tal papel decorre do fato de o meio ambiente 

ser considerado um direito fundamental, tutelado pelo Estado e essencial para a manutenção do 

direito à vida e para a dignidade da pessoa humana. O Estado regula o Meio Ambiente por meio da 

Gestão Pública Ambiental. Santos (2009, p.64) afirma que “a natureza da gestão pública é a de 

múnus público para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento 

dos bens e interesses da coletividade.” Salienta-se, portanto, que a gestão pública tem que ter o 

compromisso exclusivo com o cidadão. Para que o Estado possa exercer essa proteção ambiental 

que lhe é atribuída o mesmo possui a discricionariedade do Poder de Polícia Ambiental, a qual traz 

a ideia de restrição e condicionamento de bens e atividades individuais em benefício do bem 

comum ou do Poder Público. Em um segundo momento, passa-se a diagnosticar a atuação do 

Estado no mercado de exploração de areia no município de Imperatriz – MA. Referido trabalho foi 

elaborado por meio de uma pesquisa qualitativa, exploratória com delineamento documental e 

pesquisa de campo, com vistas a diagnosticar o papel que o Estado desempenha na proteção do 

meio ambiente diante do mercado de exploração de areia no município de Imperatriz- MA.  
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O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A MICROREGIÃO ADMINISTRATIVA DO TOCANTINS 
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Resumo:  

O presente trabalho busca fazer uma análise da microregião administrativa do Tocantins, sendo a 

mesma localizada no sul do Estado do Maranhão, pertencente à mesorregião Oeste Maranhense, e 

tendo como cidade polo o município de Imperatriz. De acordo com a Constituição Federal de 1998 

entende-se por micro região um agrupamento de municípios limítrofes. (art. 25, §3°), sendo que a 

finalidade dos mesmos é integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas 

de interesse comum. Leis estaduais definiriam essas microregiões, entretanto, raras são as situações 

em que isso ocorre. De acordo com os dados do IBGE O Brasil possui atualmente 558 microregiões, 

sendo que o Estado do Maranhão,possui: 217 municípios, 5 mesorregiões e 21 microrregiões.O 

termo microregião tornou-se conhecido em função de seu uso prático pelo IBGE que, para fins 

estatísticos e com base em similaridades econômicas e sociais, divide os diversos estados da 

federação brasileira em microrregiões. O objetivo do presente artigo é aplicar instrumentos de 

avaliação para o desenvolvimento regional na microrregião objeto de estudo, entre eles destaca-se: 

índice de avaliação, efeitos de encadeamento, análise cultural e avaliação da relação rural e urbana. 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, bibliográfica, documental, dedutiva, qualificativa e 

quantificativa, baseada em dados oficiais e tratamento de dados em planilha eletrônica. Espera-se 

com o presente artigo obter-se um diagnostico da região ora estudada.  
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PROPOSTA DE CONCEPÇÃO PARA PARQUE TECNOLÓGICO EM TAUBATÉ (SP) 
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Resumo:  

RESUMO O objetivo desta dissertação é apresentar a proposta de concepção para Parque 

Tecnológico em Taubaté e analisar a sua viabilidade de implantação no município, a partir de um 

projeto que permite a sua implantação e desenvolvimento. Um parque tecnológico pode promover a 

inovação tecnológica, favorecer o desenvolvimento econômico e social, e explorar as oportunidades 

da Região. Para que esse empreendimento seja instalado em uma localidade é necessária uma 

análise de viabilidade para identificar oportunidades e estratégias que atendam à sua implantação. O 

parque tecnológico é um todo, um empreendimento que está relacionado tanto aos aspectos 

imobiliários quanto à pesquisa, tecnologia e inovação. A metodologia utilizada neste estudo é a 

pesquisa quantitativa, que conta com uma etapa de coleta de dados com aplicação de questionário 

aos representantes dos segmentos governo, empresa e acadêmico. Após a pesquisa, os dados foram 

analisados pelo Método de Análise do Conteúdo, PESTAL, SWOT e Matriz GUT. Os resultados 

apontam que os ambientes interno e externo apresentaram fatores decisivos para atender à demanda 

de implantação do parque tecnológico no município de Taubaté. 1.1 Problema Este estudo objetiva 

responder à seguinte questão: qual é a viabilidade a sua concepção para parque tecnológico em 

impulsionar as empresas que investem em inovação tecnológica em Taubaté? Objetivo Geral O 

objetivo geral deste estudo é analisar o desenvolvimento do projeto de implantação de um parque 

tecnológico no município de Taubaté (SP). Objetivos Específicos Analisar os fatores críticos e de 

sucesso na implantação desse empreendimento. Avaliar se a macro região é adequada à implantação 

de um parque tecnológico. Delimitação do Estudo A presente pesquisa limita-se à análise da 

proposta de viabilidade de implantação de um parque tecnológico no município de Taubaté (SP), 

situado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (SP), a partir de dados de 

pesquisas e análise das condições de atração de investimentos para essa Região. O estudo se 

concentra, ainda, na identificação das instituições e empresas que já desenvolvem ou queiram 

desenvolver, com inovação tecnológica, produtos, processos e gestão, e que tenham interesse em se 

instalar no parque tecnológico de Taubaté/SP.As atividades empresariais com base tecnológica é 

que vão definir como um projeto de parque tecnológico na Região poderá ser amplo e com várias 

áreas de tecnologia, trazendo benefícios ao Município e à sociedade. O Este projeto de análise de 

viabilidade tem por finalidade identificar e apresentar um PqT compatível com a Região, 

comparando-o com outros já existentes no País.  
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A SAÚDE COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO NA CONTEMPORANEIDADE 

 

GILMAR VIEIRA DE REZENDE , ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, 

REGINA PAULA OLIVEIRA LOPES, ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA, RODRIGO 

SANT´ANA NOGUEIRA 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O enfoque deste trabalho é um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa descritiva e que tem 

como objetivo discutir as relações entre saúde e desenvolvimento no Brasil, levando em 

consideração que a contemporaneidade dos sistemas de saúde necessita da articulação dos sistemas 

econômicos, sociais, buscando minimizar a vulnerabilidade das políticas de saúde brasileiras e 

dessa forma promover um desenvolvimento sustentável e sua inserção competitiva na conjuntura 

internacional. Com a exaustão do modelo neoliberal o Estado volta a ocupar o seu papel primordial 

na definição de estratégias e articulação entre saúde e desenvolvimento. O complexo produtivo 

constitui um campo de inovação tecnológica e acumulo de capital que vai refletir na geração de 

oportunidades de investimentos, emprego e aumento de renda, alem da melhoria das condições de 

vida das pessoas. As políticas publicas adotadas pelo governo brasileiro visando articular aspectos 

da política econômica e social demonstra que a saúde passa a ser priorizada na agenda 

governamental. Entretanto, mesmo com todos os avanços significativos, ainda restam grandes 

desafios para efetivar uma articulação virtuosa entre saúde e desenvolvimento. Num olhar mais 

profundo da situação nos remete a uma orientação sistêmica do desenvolvimento nacional, 

conduzindo a uma agenda virtuosa estabelecida entre saúde e desenvolvimento, vai depender da 

vontade política por parte da sociedade. A ascensão da voz política da população é fundamental 

para um projeto de desenvolvimento nacional conduzido por um modelo de sociedade que vai de 

encontro aos anseios sociais e econômicos da coletividade.  
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UMA ANÁLISE SOBRE O PERFIL SOCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES- MT 

 

MARCO AURELIO CAVALCANTE 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho tem por finalidade realizar uma análise sobre a formação e o desenvolvimento 

do município de Cáceres-MT, mais especificamente abrangendo os aspectos sociais e econômicos 

do município. Cáceres localiza-se no extremo oeste do país e apresenta uma grande diversidade 

cultural, o que proporciona o seguinte questionamento: qual o perfil socioeconômico do município 

de Cáceres-MT? O diagnóstico socioeconômico é uma importante ferramenta de análise para a 

elaboração de planos e projetos, consiste na captação de dados relativos à dinâmica social e 

econômica, envolvendo os laços de relacionamentos entre os integrantes da área em estudo. 

Pretende-se com este tipo de diagnóstico identificar os pontos de conflitos e as potencialidades na 

área em estudo. Essas informações servirão de base para a formulação de ações correspondentes e 

adequadas para a identificação do vocacional do município. Para elaboração do presente estudo 

foram utilizadas informações extraídas dos Censos demográficos do ano 2000 e 2010, realizando 

um comparativo entre esses dois recenseamentos com a finalidade de apresentar o perfil 

socioeconômico da localidade. Por meio da análise do comportamento dos indicadores apresentados 

eles foram comparados e confrontados no intuito de evidenciar o retrato socioeconômico do 

município de Cáceres-MT. Foram identificados ainda, pontos fortes e fracos no que se refere a 

aspectos sociais e econômicos que podem refletir num futuro próximo para a cidade.  
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O TURISMO DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS/GO E SUAS REPERCUSSÕES NO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

REGINA PAULA OLIVEIRA LOPES, MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

Novas para constituir o desenvolvimento regional, baseado em seu patrimônio natural, qual seja, os 

lençóis termais, os quais geram empregos e rentabilidade para a comunidade, ocasionado pelo 

aumento de turistas a cada ano em busca de tranquilidade e até mesmo tratamentos alternativos 

confiados às águas termais. O objetivo do presente trabalho é efetuar um estudo sobre as 

repercussões do turismo no desenvolvimento dessa localidade. Além do exposto, são observados as 

transgressões que abrem espaço para que os excluídos encontrem como estratégia de sobrevivência 

meios ilícitos como prostituição e tráfico de drogas. O crescimento populacional acima da média 

brasileira e de Goiás pode ser considerado um ponto positivo no processo de desenvolvimento 

econômico do município uma vez que ele se tornou um receptor de investimentos e capitais. Se 

economicamente este crescimento é favorável, pensando o lado social traz a necessidade de um 

maior esforço do setor público no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, quais sejam, 

saneamento, saúde, educação, segurança, e outras.Considerando a oferta de empregos, muitos 

trabalhadores vêm de outras cidades. As jornadas ou vínculos atípicos, que constituem mais a regra 

que a exceção, indica um paradigma de temporalidade, e, quiçá da sazonalidade.Os resultados são 

apresentados por meio de gráficos os quais comprovam o desenvolvimento do município fazendo 

uma abordagem quantitativa por meio de análise de dados e a utilização de ferramentas estatísticas.  
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UTILIZAÇÃO DA GEOTECNOLOGIA COMO POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS CIDADES 

 

ELTON MARINHO, MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O objetivo da presente pesquisa foi elucidar os processos de evolução da cartografia bem como sua 

importância e aplicabilidade para oferecer as inúmeras trajetórias do desenvolvimento regional local, 

assim como seu potencial de caracterização dos processos evolutivos do desenvolvimento urbano 

em pequenas cidades através do uso da geotecnologia. O artigo desenvolveu um levantamento da 

distribuição espacial urbana mais eficiente no município de Goiatuba utilizando para isso a 

evolução computacional como base para criação de um sistema de informações geográficas mais 

detalhadas acerca das ocupações urbanas e suas inadequações uma vez que expõe a relação entre o 

crescimento urbano e suas desigualdades sócio-espaciais a partir de uma avaliação do crescimento 

populacional bem como sua localização geográfica e suas nuances. Tais aplicações advindas desta 

geotecnologia poderão contribuir nas ações do poder público municipal quanto as relações entre um 

desenvolvimento social e promovem a reestruturação e o replanejamento urbano municipal 

redirecionando o crescimento das cidades para o futuro. Tomar conhecimento das potencialidades 

geoespaciais e suas peculiaridades de uma forma precisa e atualizada fornece insumos de pesquisa e 

promove o desenvolvimento regional e ainda e o uso intensivo da computação moderna tornou-nos 

capazes de voar digitalmente em diferentes ambientes. O tipo de pesquisa a ser realizado tem sua 

natureza básica sendo que os seus objetivos de caráter exploratório documental e bibliográfico e 

abordagem qualitativa.  
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CADEIA PRODUTIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA REGIÃO 

SUL GOIANA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

ELTON MARINHO, JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O objetivo da presente pesquisa foi trazer à tona a problemática dos resíduos de construção civil 

urbana que sempre esteve presente em grande parte do Brasil, entretanto, nas duas ultimas décadas 

ela vem recebendo uma maior atenção devido à grande quantidade que é produzida sem planejar 

como seria a sua destinação final. Quando não é facultada a uma orientação apropriada, à escória 

advinda da construção civil termina sendo disposta, clandestinamente, em áreas de preservação 

permanente, ou em vias e logradouros públicos e de costume até em terrenos baldios. Quando 

depositados irregularmente estes resíduos, são capazes de serem impactados em todo o recinto onde 

foi depositado o que acarreta por muitas vezes a danificação do meio ambiente e à qualidade de 

vida da população que sofre com o acúmulo de resíduos que na maioria das vezes é responsável 

pela péssima qualidade de saúde da população citadina. A cidade de Goiatuba GO, assim como a 

maioria dos Municípios brasileiros sofrem com os problemas ambientais fomentados pelo depósito 

irregular destes resíduos, uma vez que não se possui áreas efetivas para a destinação final correta 

desses resíduos. O tipo de pesquisa realizado tem sua natureza básica sendo que os seus objetivos 

de caráter exploratório documental e bibliográfico e abordagem qualitativa.  
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O DEPÓSITOS DE PATENTES PELAS 

UNIVERSIDADES DE MATO GROSSO 

 

ROBERTO TIKAO TSUKAMOTO JUNIOR 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho constitui-se de uma pesquisa quantitativa na base de dados do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), com vistas a verificar o número de depósitos de patentes 

realizados pelas universidades do Estado de Mato Grosso. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

preliminar no sistema de cadastro das Instituições de Ensino Superior do MEC (e-Mec). Essa 

pesquisa preliminar identificou quatro universidades mato-grossenses: IFMT, UFMT, Unemat e 

UNIC. Após, foi realizada a pesquisa na base de dados do INPI, procurando identificar os pedidos 

de depósitos de patentes, realizadas por cada uma das quatro universidades, na qualidade de 

depositante/titular, a partir do ano 2000. Pode-se constatar, em comparação aos depósitos totais 

realizados no Brasil, e aos depósitos totais de Mato Grosso, que as patentes acadêmicas dessas 

universidades, constituem-se em um número quase inexpressivo. Entretanto, as universidades 

possuem um papel de fundamental importância no desenvolvimento econômico e regional, como 

demonstra o modelo da hélice tríplice (universidade-governo-empresa). Uma consequência do 

funcionamento efetivo do modelo da hélice tríplice é a inovação tecnológica materializada em 

forma de patentes. O pequeno depósito de patentes das universidades mato-grossense mostra-se 

como um sinal de que a inovação tecnológica nesse estado não está bem desenvolvida, podendo 

significar que não há uma colaboração efetiva entre as universidades, indústrias e governo, na 

promoção do desenvolvimento local e regional por meio da inovação.  
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ASPECTOS COGNITIVOS LIGADOS AO EMPREENDEDORISMO. 

 

SELMA DE FÁTIMA DA SILVA BUENO 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O empreendedorismo é uma área que motiva muitos estudos, seja na busca do melhor conceito para 

o termo ou na busca por delinear um perfil do profissional empreendedor. Este é um trabalho 

teórico que apresenta o conceito de empreendedorismo segundo alguns autores e também trata dos 

seus aspectos cognitivos, na busca de trazer informações a respeito dos trabalhos realizados a 

respeito do tema. O trabalho apresenta resultados de pesquisas realizadas a respeito dos aspectos 

cognitivos ligados ao empreendedorismo. Trata-se de um trabalho bibliográfico e exploratório, com 

o objetivo de apresentar conceitos já estabelecidos por outros autores para que se possa levantar 

hipóteses para pesquisas futuras. Os questionamentos que emergiram com esses estudos apontam 

para a hipótese de que se deva investigar quais habilidades precisam ser desenvolvidas para que o 

profissional comporte-se de forma empreendedora, uma vez que mesmo tendo aspectos cognitivos 

favoráveis ao empreendedorismo, a pessoa não desenvolve tal habilidade. Talvez haja a necessidade 

de treinar os profissionais a se comportarem de forma empreendedora. Além disso também foi 

verificado a importância de estudos voltados para compreender como os empreendedores lidam 

com suas emoções e como, a partir dos seus pontos de vista, são influenciados por elas. Outro ponto 

a ser explorado nos próximos estudos seria sobre como o ambiente onde está inserido o profissional 

pode influenciar o desenvolvimento de habilidades empreendedoras  
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PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETO IMOBILIÁRIO COM VISTA À PROMOVER O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

SERGIANA COELHO NOBRE 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

O artigo que se segue, persegue a ideia de trazer desenvolvimento regional a uma localidade cuja 

economia e população se estagnaram há ao menos duas décadas e parece fadada a perpetuar esta 

situação. A correta identificação e descrição da situação momentânea e consequente localização das 

potencialidades locais, em todos os setores que atingem diretamente a vila, dentro de um raio de 

influência que possa ser útil ao incentivo do seu desenvolvimento, fazem parte da metodologia 

aplicada na obtenção das ferramentas necessárias à implantação de um empreendimento imobiliário 

que possa ser o estopim para essa evolução. Passa-se abaixo a compor este trabalho de construção 

das condições necessárias, identificadas através do momento atual em que vive a região em foco. A 

existência de empresa com projeto de reflorestamento na região em questão, é um dos pontos a 

serem explorados, além disso, a posição geográfica e a distância dos principais centros 

demográficos locais, compõem um quadro de favorabilidades, as quais quando entrelaçadas passam 

a expor componentes que viabilizam e até justificam a implantação de um loteamento com o 

objetivo de acolher as pessoas que por interesses diversos passarão a ser os novos habitantes da 

localidade, que a partir destas iniciativas, privadas e públicas passará a ter um novo ciclo de 

desenvolvimento.  
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: POLÍTICA DE TRANFERÊNCIA DE RENDA E REDUÇÃO 

À EXTREMA POBREZA 

 

JOANE RAMOS VIANA 

 

Orientador(a): EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO OLIVEIRA 

 

 

Resumo:  

Este artigo tem como objetivo apresentar uma breve explanação histórica do Programa Bolsa 

Família do Governo Federal e, analisar a extorsão de valores a respeito do programa. Confrontando 

os significados das palavras nos discursos tantos dos críticos, bem como estão dispostos em sites e 

documentos oficiais de publicação do governo. Apresentaremos trechos de críticas, elencaremos 

algumas palavras chaves que ajudam a compreender a motivação do programa e o seu objetivo, 

mostrando o pensamento de muitos teóricos a cerca da necessidade e funcionalidade do PBF. Para 

melhor entendimento está dispostas planilhas com os objetivos do programa, perfil do beneficiário e, 

uma análise regional, de Cáceres – Mato-Grosso e da contenção do PBF. No intuito de esclarecer o 

leitor sobre o significado do programa e a sua evolução, buscamos nas fontes de publicação do 

governo, em artigos, que relatam estudos a respeito do programa. Com isso induz a um 

questionamento e a possibilidade de confrontar os dados que defendem o programa bem como os 

que criticam a sua eficácia. A pesquisa tem como base exploratória bibliográfica quantitativa, 

contextualizando a inserção e avanço do Programa Bolsa Família no Brasil, que em 2015 completou 

quatorze anos de inclusão social e cidadania como desenvolvimento socioeconômico.  
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EXPANSÃO DE VAGAS NO ENSINO SUPERIOR: COMO AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

INFLUÍRAM 
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Resumo:  

A educação superior atravessou uma expoente mudança e crescimento nos últimos anos. Esse artigo 

tem como objetivo principal abordar de forma sistemática alguns dos eixos que podem traduzir a 

expansão vivenciada, demonstrando de maneira breve como o aumento do número de Instituições 

de Ensino Superior (IES) privadas, a implementação de políticas públicas e planos de financiamento 

para acesso ao ensino superior contribuíram para essa expansão. Por meio de uma análise 

considerando o Censo da educação superior do período que parte do ano 2003 até 2013. Esse 

período considera a implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) que tem ações 

previstas para um período de quinze anos e teve como meta a duplicação do número de vagas em 

IES (Instituição de Ensino Superior) públicas, assim como a ampliação da oferta de cursos de 

graduação em turno noturno. O objeto de estudo deste artigo foi identificar e caracterizar os níveis 

de crescimento do ensino superior no país. A metodologia adotada para a realização desta pesquisa 

considerou a abordagem quantitativa e explicativa na análise de dados e informações. Após análise 

dos dados que nos levam a perceber que o desafio de todo sistema de ensino superior está em 

reduzir as desigualdades regionais, estimular a permanência e disseminar mais áreas de 

conhecimento por todas as regiões do país. E ainda que algumas políticas ora fundamentadas no 

aumento do número de vagas em instituições públicas deixaram de maneira implícita ao setor 

privado a ampliação do acesso ao ensino superior.  
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COOPERATIVISMO: INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

LEONARDO SANTOS DA SILVA 

 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

 

Resumo:  

O artigo trata da discussão do cooperativismo como instrumento para o desenvolvimento regional, 

motivado pelas desigualdades regionais existente no País. Para tanto, a pesquisa realizada por meio 

da abordagem qualitativa e de procedimentos bibliográfica, permitiu compreender e estabelecer 

relações sobre os conceitos do cooperativismo e as particularidades que envolve o desenvolvimento 

regional. As ações do cooperativismo ganha evidencia no decorrer dos tempos, frente a 

problemática de escassez de trabalho, renda e com considerável percepção por inclusão de camadas 

excluídas socialmente, provocadas em certa medida pelas crises de reestruturação do sistema. Por 

outro lado, os entraves de desenvolvimento de determinadas regiões necessitam ser superados para 

que o País possa sair do atraso, estas moduladas em certa medida pela lógica do próprio sistema de 

concentração de riqueza e pelo processo de globalização da produção e economia que coloca em 

risco as particularidades pertinentes a conotação de região. Nesse sentido, o cooperativismo 

demonstra como eficiente instrumento para o desenvolvimento regional, frente a ineficiência de 

ações para inclusão sócio econômica, bem como espaço de atividade laboral e formativa que 

proporciona condições necessárias para a cooperação, solidariedade, exercício da cidadania, 

elementos necessários para desenvolver uma cultura que mobilize as vantagens e oportunidades que 

existem dentro do potencial de diversidade regional no País.  
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ECONOMIA SOLIDÁRIA: POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

LEONARDO SANTOS DA SILVA 

 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

 

Resumo:  

Este trabalho tem por objetivo discutir a economia solidaria como possibilidade de desenvolvimento 

sustentável, frente ao paradigma de sustentabilidade das economias como uma nova racionalidade 

de relação com o meio. A metodologia que subsidiou está discussão foi a pesquisa de abordagem 

qualitativa e procedimento bibliográfica de objetivo exploratória aprofundando as categorias 

teóricas de economia solidaria e desenvolvimento sustentável. Estas discussões, emergem na 

problemática de inclusão sócio econômica da sociedade e especialmente das camadas mais 

vulneráveis aos efeitos de reestruturação do sistema, bem como, a melhoria de ações do homem 

com os recursos finitos que fazem parte do sistema produtivo. Assim, a bibliografia levantada 

vislumbra a economia solidaria como instrumento de aporte importante ao desenvolvimento 

sustentável, uma vez que, suas ações primam pela responsabilidade sócio ambiental e de 

compromisso com a comunidade local, sendo ponto estratégico e eficiente no que compreendem a 

proximidade e o tempo de ação e correção das falhas que existem no sistema em contrapartida a 

lógica da autoregulação da economia e ação do Estado. Contudo, através de um único esforço a 

contemplação pela economia solidária das necessidades sociais, econômicos e ambientais, por meio 

dos elementos formativos da cooperação, solidariedade, participação democrática e respeito ao 

meio ambiente, evidenciando um novo conceito de sociedade e desenvolvimento que são 

consoantes e intricadas na economia solidaria para o desenvolvimento sustentável.  
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PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES HUMANAS E ORÇAMENTO FAMILIAR LIMITADO: 

TRIBUTOS MUNICIPAIS EM SEGUNDO PLANO. 

 

JOÃO CARLOS MARTINS GOMES DA SILVA 

 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

 

Resumo:  

Resumo: O presente artigo tem como objetivo estudar os direitos que o cidadão do município de 

Taubaté possui ao se tornar inadimplente com seus impostos junto à Prefeitura e as opções 

existentes para regularização de seus débitos. Trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica. 

Os conceitos norteadores deste artigo são a economia como ciência, a escassez, as necessidades 

humanas e a inadimplência abordada a partir do controle orçamentário das famílias. A aproximação 

destes conceitos permite estudar o cidadão como ser social inserido em família, cujas necessidades 

não param de crescer e com orçamento cada vez mais limitado. Acreditou-se que a priorização dos 

recursos familiares a outras necessidades humanas pode levar à inadimplência de impostos e taxas 

junto ao município. Como forma de abordagem no presente estudo, optou-se pela pesquisa 

qualitativa. Quanto ao delineamento buscou-se, como procedimento técnico, a utilização de 

referências bibliográficas. Utilizou-se como objetivo o caráter exploratório, embasado na revisão da 

literatura e busca de dados sobre o objeto da pesquisa, por meio de consulta a livros e bases de 

dados oficiais. Conclui-se que, uma vez inadimplente com suas obrigações junto ao município, o 

desconhecimento de seus direitos pode levar o cidadão a buscar opções de financiamentos em 

instituições que lhe proporcionarão taxas de juros elevadas, podendo gerar endividamentos 

desnecessários e consequente redução em seu poder de compra. O conhecimento de fato pode 

contribuir para o desenvolvimento regional.  
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OS REFLEXOS DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO SOCIECONÔMICO 

DA MICRORREGIÃO DO MEIA PONTE - GOIÁS 

 

ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, EDSON APARECIDA DE ARAÚJO 

QUERIDO OLIVEIRA  

 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

 

Resumo:  

Este artigo enfoca os reflexos da industrialização no desenvolvimento socioeconômico da 

Microrregião do Meia Ponte - Goiás. Os debates sobre os aspectos que levam determinada região 

crescer e se desenvolver são cada vez mais frequentes entre os pesquisadores, pois as ideias e 

pensamentos tendem acompanhar a evolução da sociedade. O objetivo é evidenciar os principais 

aspectos que atraem as indústrias para Microrregião do Meia Ponte - Goiás, demonstrando a 

influência dos governos para que a Microrregião do Meia Ponte se industrializa, com programas 

voltados para o crescimento e desenvolvimento regional . A Microrregião do Meia Ponte – Goiás é 

constituída de vinte e um municípios, porém o presente estudo deu ênfase aos municípios mais 

populosos: Caldas Novas, Itumbiara e Morrinhos, analisando suas contribuições para o crescimento 

e desenvolvimento para a economia do Estado de Goiás. Em consenso ao objetivo, procurou-se 

ressaltar os incentivos fiscais concedidos pelos governos. O método utilizado nesta pesquisa 

caracteriza-se como exploratória, de abordagem qualitativa, com dados obtidos juntos a órgãos 

competentes, análise de literatura e de dados bibliográficos. Os resultados da pesquisa destaca –se a 

importância dos reflexos industriais interligados a fatores socioeconômicos sobre o 

desenvolvimento da Microrregião do Meia Ponte - Goiás.  
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REFLEXOS ECONÔMICOS E CULTURAIS DA MICRORREGIÃO DA MEIA PONTE COM 

ENFÂSE NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS  

 

ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, ANDRE LUIS DOS SANTOS 

CARVALHO, RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, GILMAR VIEIRA DE REZENDE , 

ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA, FABIO RICCI 

 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

 

Resumo:  

Este artigo enfoca os reflexos econômicos e culturais da Microrregião do Meia Ponte com ênfase no 

município de Morrinhos – Goiás. A Microrregião é constituída de vinte e um municípios , onde 

concentra intensas atividades econômicas ligadas principalmente à agroindústria, contribuindo 

assim para a economia do Estado de Goiás . O objetivo foi evidenciar os índices de especialização 

pegando o município de Morrinhos como uma recorte para obter uma visualização da economia 

local, para isso foram utilizados dados disponibilizados pelo Instituto Mauro Borges (IMB). Buscou 

Identificar o produto predominante no segmento da agropecuária que foi a produção de leite, 

demonstrando a estruturação da cadeia produtiva, e também, a manifestação cultural realizada 

anualmente no município entorno do produto dominante. O método utilizado nesta pesquisa 

caracteriza-se como descritiva, de abordagem qualitativa e quantitativa, com dados obtidos juntos a 

órgãos competentes, dados documentais por meio dos sites das empresas, análise de literatura e de 

dados bibliográficos. Os resultados da pesquisa apontaram os índices de especialização do 

município, os quais deram destaque ao setor agropecuário no ramo leiteiro, e também mencionou a 

exposição Tecnoleite Show que faz parte da cultura morrinhense, e assim contribuindo para o 

desenvolvimento e crescimento da Microrregião do Meia Ponte - Goiás  
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A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E 

AMBIENTAL DO MEIA PONTE GOIÁS 

 

ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, ANDRE LUIS DOS SANTOS 

CARVALHO, GILMAR VIEIRA DE REZENDE , RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, JOSÉ 

LUIS GOMES DA SILVA 

 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

 

Resumo:  

Este artigo enfoca a cadeia produtiva do leite na Microrregião do Meia Ponte – Goiás e sua 

sustentabilidade econômica e ambiental. Debates para se definir uma maneira de produzir com 

sustentabilidade econômica e ambiental, vem sendo cada vez mais frequentes entre os 

pesquisadores, principalmente enquadrar todas esses aspectos dentro de um cenário que buscar 

analisar o desenvolvimento, pois tudo isso refere –se a um problema global. A Microrregião do 

Meia Ponte do Estado de Goiás, situada na região Sul do Estado, constituída com vinte e um 

municípios , concentra intensas atividades econômicas ligadas principalmente a agroindústria. O 

objetivo é evidenciar os municípios que se destacam na produção de leite, que são Morrinhos e 

Piracanjuba, ressaltando a forma como a cadeia produtiva está sendo desenvolvida dentro da 

sustentabilidade econômica e ambiental da Microrregião. O método utilizado nesta pesquisa 

caracteriza-se como descritiva, de abordagem qualitativa, com dados obtidos juntos a órgãos 

competentes, dados documentais por meio dos sites das empresas, análise de literatura e de dados 

bibliográficos. Os resultados da pesquisa apontam que os municípios em destaque possuem 

indústrias de laticínios que se preocupam em produzirem com a sustentabilidade visando um 

desenvolvimento sustentável econômico e ambiental na Microrregião do Meia Ponte - Goiás.  
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INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMBIENTAL DE 

ITUMBIARA E MORRINHOS MICRORREGIÃO DO MEIA PONTE – GOIÁS 

 

ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, ANDRE LUIS DOS SANTOS 

CARVALHO, RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, RAQUEL VIEIRA INACIO, GILMAR 

VIEIRA DE REZENDE , MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

Orientador(a): EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

 

Resumo:  

Este artigo enfoca a industrialização e o desenvolvimento sustentável ambiental de dois municípios: 

Itumbiara e Morrinhos, ambos pertencentes a Microrregião do Meia Ponte - Goiás, a qual é 

composta por vinte e um municípios. Debates de como as indústrias tratam o meio ambiente estão 

sendo cada vez mais frequentes entre os pesquisadores, pois não refere –se apenas a um problema 

local, mas sim de ordem global, por esta razão o presente estudo faz uma abordagem conceitual 

sobre desenvolvimento . A Microrregião do Meia Ponte do Estado de Goiás, situado na região Sul 

do Estado, concentra intensas atividades econômicas ligadas principalmente a agroindústria. O 

objetivo é evidenciar as indústrias situadas nos municípios de Itumbiara e Morrinhos, que trabalham 

com programas voltados para a contribuição do desenvolvimento sustentável ambiental. O método 

utilizado nesta pesquisa caracteriza-se como descritiva, de abordagem qualitativa, com dados 

obtidos juntos a órgãos competentes, dados documentais por meio dos sites das empresas, análise de 

literatura e de dados bibliográficos. Os resultados da pesquisa apontam que apesar dos municípios 

em destaque serem pólos industriais consideráveis na região, apenas algumas empresas aderem a 

ideia de produzirem com desenvolvimento sustentável ambiental demonstrando assim a 

preocupação com o meio ambiente da Microrregião do Meia Ponte - Goiás.  
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O ATO ÉTICO NAS CHARGES PUBLICADAS NO “CHARLIE HEDBO” À LUZ DA TEORIA 

DIALÓGICA  

 

CLAUDIA MARIA CHIARION, CLAUDIA MEIRE RODRIGUES, GRAZIELE RANCAN , 

CÉLIA MARIA DE ARAUJO 

 

Orientador(a): ELIANA VIANNA BRITO KOZMA 

 

 

Resumo:  

A proposta no presente trabalho pretende analisar a responsabilidade ética do chargista, na produção 

da charge no que se refere a críticas ao profeta Maomé e ao Islamismo. As charges são, por essência, 

de caráter político, e a materialidade verbo-visual dos desenhos são caricaturas de personagens, 

especialmente ligadas à política e religião. As charges apresentam um tom irônico, agressivo, crítico, 

e muitas vezes marcados pelo humor. Os enunciados analisados constroem posições ideológicas 

discursivas do chargista e do islã. Nas práticas discursivas e sociais, os valores morais são 

cultivados à medida que os discursos se sustentam. Apesar de o humano ser único, sua ação jamais 

é isolada, pois vive em uma sociedade que produz e reproduz valores ideológicos. O objetivo deste 

trabalho é realizar uma reflexão sobre os atos éticos que motivaram o ataque ao jornal francês 

Charlie Hebdo. Sendo assim, a forma de discurso contido nas charges apresenta corpus suficiente 

para uma leitura teórico-metodológica, no qual se procura fazer uma análise por meio da teoria 

dialógica de Bakhtin e seu Círculo, essa metodologia contempla as relações contextuais. Nos 

enunciados analisados percebem-se as posições ideológicas do jornal e do chargista concluindo-se 

que todo sujeito é responsável pelos seus atos e quanto ao contexto em que está inserido.  
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SERVIÇO SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR: UMA 

PESQUISA DE ESTADO DA ARTE 

 

ANA CAROLINA GONÇALVES DA SILVA SANTOS MOREIRA 

 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

 

Resumo:  

Este estudo apresenta o resultado de uma pesquisa do estado da arte sobre as publicações a respeito 

do trabalho do assistente social nas Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. A política de 

assistência estudantil nestas Instituições vem sendo estruturada ao longo dos anos por meio de ações 

que visam proporcionar melhores condições de permanência aos estudantes nelas matriculados. 

Atualmente, classes historicamente menos favorecidas têm ocupado vagas em instituições públicas 

de ensino superior em todo o país por meio das políticas de inclusão e acesso ao ensino superior, 

exigindo das instituições revisão e planejamento de suas ações, visando garantir a permanência 

destes estudantes, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e consolidação da 

cidadania.Tais direitos têm sido assegurados particularmente pelo Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, que prevê ações no campo da assistência estudantil mediante 

financiamento do Governo Federal. O aprofundamento do estudo dos materiais encontrados nesta 

pesquisa pode subsidiar a compreensão da temática posta, acerca das contribuições do profissional 

de Serviço Social na construção da política de assistência estudantil nas IFES, bem como 

proporcionou uma reflexão acerca das demandas apresentadas pelo público estudantil, tendo ainda 

subsidiado a ampliação do debate sobre as ações neste sentido em diversas universidades no país.  
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O PAPEL SOCIAL DA UNIVERSIDADE NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO 

PARAÍBA 

 

CLAUDIA MAGALHÃES CAPARROZ 

 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

 

Resumo:  

Este artigo pretende-se apresentar, com base em análise socioeconômica, o processo históricos e de 

desenvolvimento industrial e educacional da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. Com bases nestas análises objetiva verificar se estas instituições de ensino superior 

cumpriram seu papel social na ação de desenvolvimento local. A região metropolitana do Vale do 

Paraíba Paulista tem grande importância para o Brasil, está localizada estrategicamente entre os 

eixos das Cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, é importante que as Universidades locais atuam 

para que a região tenha um desenvolvimento social e econômico sustentável. Utiliza-se de pesquisa 

descritiva, com abordagem qualitativa do problema. Quanto à sua natureza, classifica-se como uma 

pesquisa básica. O instrumento para coleta de dados são referências bibliográficas referentes ao 

tema e sua análise. Para desenvolver a análise a pesquisa utiliza de bases teóricas de autores que 

estudam o papel social da Universidade, junto a isso, traz uma análise social e econômica da região 

e o processo histórico de desenvolvimento e industrialização para basear o leitor nos rumos sociais 

da região. Assim, foi possível verificar que Universidade na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba só poderá se firmar como fator de desenvolvimento, quando superar as ordens sociais 

vigentes e desenvolver ações de transformações sociais.  
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SEGURO-DESEMPREGO: DISCUSSÕES SOBRE AS MUDANÇAS LEGISLATIVAS E SUAS 

REPERCUSSÕES 

 

DEBORAH DUARTE ABDALA 

 

Orientador(a): ELISA MARIA ANDRADE BRISOLA 

 

 

Resumo:  

Este estudo teve como objetivo analisar o desemprego a partir da percepção de sua definição como 

questão social e uma das políticas públicas desenvolvida e aplicada para proteger essa contingência: 

o seguro-desemprego. A relevância do estudo está no fato de que, no final de 2014, houve um 

conjunto de mudanças em regras previdenciárias pelas Medidas Provisórias (MPV) nº 664, 665 e 

666, posteriormente convertidas em lei. Dentre essas mudanças, a MPV nº 665/2014, convertida na 

Lei nº 13.134/2015, alterou alguns requisitos para a percepção do benefício em análise. A hipótese 

levantada foi a de que, a alteração operada impactaria na renda de muitos trabalhadores, bem como 

na economia em geral. Foi realizada uma revisão bibliográfica de autores que tratam da questão 

social, dos direitos sociais e de políticas públicas. Além disso recorreu-se à análise da legislação 

vigente e, por fim dos dados estatísticos do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A 

partir do levantamento da quantidade de requisições do seguro-desemprego no ano de 2014 e de 

estudos que analisaram o fenômeno à luz da nova legislação, conclui-se que as novas regras 

dificultam a percepção do benefício e muitos trabalhadores deixarão de fazer jus a ele. É dizer, 

haverá um impacto relevante na renda dos trabalhadores, com significativas repercussões 

econômicas.  
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A CONTRIBUIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DOS 

NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

BRUNO DONIZETI DA SILVA, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

 

Resumo:  

O princípio do desenvolvimento regional não está associado apenas às questões econômicas, suas 

bases também derivam dos aspectos sociais, históricos e institucionais. As Instituições de Ensino 

Superior (IES) sempre ajudaram para o desenvolvimento dos países em que estão inseridas, porém 

buscar novas formas para alavancar o desenvolvimento se faz necessário. Desta forma, o papel das 

IES se tornam determinantes no momento em que as relações com outros atores no processo de 

desenvolvimento (Estado e Empresas) se consolidam. Com isto, este estudo tem como objetivo 

demonstrar a importância da relação das IES com o Estado e Empresas, através dos núcleos de 

inovação tecnológica e sua contribuição para o desenvolvimento regional. Buscou-se através da 

pesquisa bibliográfica, aplicada, de forma qualitativa identificar as principais características dos 

núcleos de inovação e sua relação com o desenvolvimento regional. Para tanto, buscou-se relatar o 

histórico da Educação Superior brasileira e suas perspectivas, o conceito de inovação tecnológica, 

sistema nacional de inovação identificando seus atores e por fim, a relação entre instituições de 

ensino superior e a inovação tecnológica através dos núcleos de inovação tecnológica. Como 

resultado percebeu-se a importância dos centros de inovação e principalmente, as características 

necessárias para a formação de uma rede integradora para o desenvolvimento regional.  
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA BRASILEIRA. 

 

FABIANA REIS RIBEIRO CAMPOS, UBIRACY FERREIRA CAMPOS 

 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

 

Resumo:  

A escolha do tema desenvolvimento regional e educação se deu pela sua importância para 

compreensão da influência do processo educacional no desenvolvimento regional brasileiro. Diante 

disso, a pesquisa propriamente dita limitou-se a buscar, nas diferentes áreas do conhecimento e a 

partir de uma base científica as pesquisas realizadas que envolvem os termos Desenvolvimento 

Regional e Educação. O objetivo deste estudo é apresentar a análise da produção científica sobre o 

tema Desenvolvimento Regional (DR) e Educação realizada na base científica do Portal de 

Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) através das 

publicações buscando identificar as características dessas publicações quanto ao ano, local, 

instituições de ensino, autores, temas, objetivos, dentre outros aspectos. A pesquisa realizada foi 

exploratória e descritiva, a abordagem do procedimento foi documental e qualitativa. Na base 

consultada foram identificados 7517 publicações que mencionam o Desenvolvimento Regional, das 

quais somente 11 que tem como título o DR, contém a palavra educação. Os dados analisados 

demonstram que a produção científica que aborda como temática central o Desenvolvimento 

Regional e Educação no Brasil é recente e incipiente e concentrada nas instituições de ensino 

públicas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Carecendo, portanto de novas pesquisas em mais de 

uma base de dados, afim de realizar uma análise mais extensa das publicações sobre o tema.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO SISTEMA EDUCACIONAL 

BRASILEIRO 

 

FABIANA REIS RIBEIRO CAMPOS, UBIRACY FERREIRA CAMPOS, MONICA FRANCHI 

CARNIELLO 

 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

 

Resumo:  

A escolha profissional é considerada um processo evolutivo, que perpassa prioritariamente pelo 

autoconhecimento, conhecimento de mundo e a compreensão social do trabalho. É um processo 

contínuo que vai da infância à vida adulta. A Orientação Profissional possui uma importância 

crescente na sociedade atual diante dos desafios da empregabilidade. Acredita-se que favorecer a 

construção de um projeto de vida, ainda na escola possa permitir uma escolha profissional mais 

assertiva neste mundo de constantes mudanças. Diante disso, o presente estudo pretende verificar a 

existência de políticas públicas de Orientação Profissional no sistema educacional brasileiro. A 

importância e a relevância do tema estão na possibilidade desse processo facilitar a escolha de um 

dos grandes pilares da vida das pessoas – o trabalho – aquele que pode ser fruto de alegrias, 

realizações ou frustações. Portanto, o método aplicado esse estudo foi da pesquisa exploratória, 

bibliográfica com análise qualitativa dos dados. Com isso, verificou a presença superficial de 

diretrizes de orientação profissional em programas de formação de jovens em nível técnico. Faz-se 

necessário, portanto o desenvolvimento de políticas públicas que integrem as esferas da educação, 

serviço social e o trabalho em prol da construção de um programa de Orientação Profissional mais 

amplo para jovens brasileiros.  
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A EVASÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

CLEIDE SOUZA SHIMOKOMAKI 

 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

 

Resumo:  

Este trabalho trata dos motivos que levaram a evasão dos alunos no curso de Administração da 

instituição de ensino superior do sudoeste goiano. O objetivo é fornecer os motivos da evasão em 

um curso de Administração na região do sudoeste goiano, bem como levantar os fatores que mais 

influenciaram na evasão, investigar os fatores que fortalecem a retenção dos alunos na graduação do 

curso de Administração e a influência no desenvolvimento regional. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica a partir de leitura disponível sobre o tema e quantitativa com a coleta de 

dados apresentados pela instituição. A partir disso, constatou-se que com os resultados da pesquisa 

documental apontaram 70 (setenta) alunos evadidos do curso de Administração entre 2010 a 2013, 

sendo o principal motivo da evasão a dificuldade financeira momentânea e a mudança de endereço 

devido à transferência de trabalho para outra cidade. Com o levantamento de dados pode-se 

perceber a necessidade de maior atenção por parte da instituição em relação aos alunos permitindo 

assim, minimizar o índice de evasão e aumentar a permanência dos alunos na instituição. Portanto, 

verifica- se através dos dados, a grande necessidade de fazer um trabalho de base com os alunos da 

instituição, não somente no curso de Administração, mais também com todos os cursos, para que se 

possa fazer uma intervenção junto aos alunos visando à retenção e minimizando a evasão, através 

de incentivos como bolsas do FIES, Prefeitura e OVG, permitindo-os custear os estudos uma vez 

que é a alternativa de maior relevância respondida pelos evadidos. Percebemos que as evasões 

dependem de fatores sociais, culturais, políticos e econômicos. Para que haja mudanças 

significativas, é preciso desenvolver uma reflexão sistêmica a avaliação institucional e a evasão e 

seus significados, para ampliar um caminho de propostas e projetos de combate à evasão. Contudo 

o presente estudo aponta para a necessidade de fortalecer as articulações entre a avaliação 

institucional, a evasão e a qualidade de ensino, tanto em relação às discussões acadêmicas como em 

relação às instituições responsáveis pelas políticas públicas educacionais. Espera-se que o estudo 

possa contribuir com o meio acadêmico e profissional, oferecendo subsídio para discussões 

relativas à formação dos Administradores, apontando o que pode ser melhorado a partir das 

expectativas dos acadêmicos em período de conclusão de curso e ainda contribuir para estudos que 

visem identificar e medir a percepção de aprendizagem de estudantes de cursos de graduação em 

Administração.  
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DO ENSINO SUPERIOR À TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

 

SANDRA VALÉRIA WALCHHUTTER 

 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho tem o objetivo de identificar aspectos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

nacional acerca da formação pedagógica dos professores de ensino superior, sendo essa uma 

formação relevante se presente em docentes universitários. Essa consistência pedagógica tão 

necessária para formação integral do aluno carece, dentro do panorama mundial de degradação da 

natureza, ser utilizada para instituir condições voltadas para que o aprendiz adquira conhecimento, 

habilidade, atitudes e valores formatados na concepção consciente da necessidade de se construir 

um país volvido para o consumo sustentável . Por ser a prática pedagógica uma ação abrangente, 

seus princípios podem ser empregados para a transmissão de qualquer conteúdo do ensino superior 

ou fundamental, dentro ou fora de sala de aula. Por isso , a teorização tratada neste artigo não possui 

a intenção de ser “uma receita”, mas um ponto de partida para a reflexão de possibilidades de 

enfrentamento de problemas no dia-a-dia da sala de aula, sem “coisificar” o aprendiz; ao contrário, 

o intuito é capacitá-lo para aquisição de conteúdos que possam ser posteriormente transferidos em 

ações que transformam a ótica consumista em ótica de preservação da espécie humana. Nestes 

moldes, ressalta-se a importância da formação do professor do ensino superior , tendo em vista seu 

engajamento e contribuição para as relações entre o homem, o mundo natural, o modelo 

socioeconômico que o envolve e a diminuição dos impactos ambientais.  
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INDICADOR PARA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA 

REFLEXÃO PARA DECISÕES 

 

SANDRA VALÉRIA WALCHHUTTER, MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

Orientador(a): ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

 

Resumo:  

Em todo o globo terrestre, o desenvolvimento sustentável é o maior desafio a ser enfrentado por 

todos os países, pois há décadas se tem buscado o desenvolvimento econômico à custa do sacrifício 

do capital natural e do bem estar da humanidade. Nesse contexto, o grande desafio é buscar um 

desenvolvimento que não comprometa a existência das espécies. Para tanto, há várias ferramentas 

com enfoques diferentes para analisar o desempenho desse desenvolvimento. Nesses moldes, 

apresenta-se o problema da pesquisa cujo enfoque é: Como indicador de Desenvolvimento 

Sustentável, pode a Pegada Ecológica ser considerada uma ferramenta de mensuração para auxiliar 

decisões? Com base em pesquisas bibliográficas, o objetivo geral desse trabalho é refletir a respeito 

de como a Pegada Ecológica , como indicador de desenvolvimento sustentável, pode ser 

considerada uma ferramenta que diagnostique e mensure esse desenvolvimento, tendo em vista 

propor subsídios para a tomada de decisões tanto em âmbito individual quanto ao que se refere à 

gestão pública. A partir do objetivo geral, os objetivos específicos envolvem conceituar o que é 

indicador e expor o conceito de Ecological footprint method, a Pegada Ecológica, como ferramenta 

de análise de desenvolvimento. A relevância desse estudo é dada em função de a ferramenta de 

análise ser necessária, não somente para qualquer aferição que se faça do Desenvolvimento 

Sustentável, mas também para direcionar potenciais gestões. Pôde-se constatar, como resultados, 

que há anos o consumo desenfreado do capital ecológico tem conduzido a humanidade à escassez 

desse capital e, em virtude desses fatos, Pegada Ecológica é indicador que serve de termômetro para 

avaliar a situação de um sistema, qualificar ou desqualificar um estudo, servir como diagnóstico e 

subsidiar deliberações individuais, coletivas, políticas, econômicas e sociais voltados ao 

desenvolvimento sustentável. Para desenvolver tal estudo, a metodologia utilizada foi a qualitativa , 

pautando-se em pesquisa bibliográfica.  
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DISCUSSÕES SOBRE ÉTICA NAS PESQUISAS CIENTÍFICAS ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS: UMA ANÁLISE SOBRE A PLATAFORMA BRASIL 

 

JENNIFER GALVÃO CEZAR, CLAUDIA MEIRE RODRIGUES, CÉLIA MARIA DE ARAUJO 

 

Orientador(a): EMILCE SENA CORREA 

 

 

Resumo:  

Todo processo de pesquisa científica precisa ter como eixos orientadores a seriedade e o rigor. E, 

para além disso, deve fazer um contraponto com a ética para que não se perca de vista sua função de 

gerar benefícios, reduzindo-se o trabalho ao mero fazer científico. Assim, visando proteção e 

integridade à pessoa humana no percurso de investigação, fez-se necessário estabelecer princípios 

que regulam e normatizam o fazer científico. Nesse sentido, considerando a relevância do tema, o 

presente trabalho tem como objetivo geral contribuir com novos dados acerca de algumas 

discussões sobre as pesquisas no Brasil envolvendo seres humanos. Os objetivos específicos são: a) 

contextualizar a Plataforma Brasil e apresentar um panorama dos projetos a ela submetidos; b) 

apresentar a organização e funcionamento dessa ferramenta virtual. Para tanto, como procedimento 

metodológico, foram levantados os principais temas dos projetos de pesquisa científicos submetidos 

à Plataforma Brasil e, paralelamente, foi realizada a revisão de literatura. Foram revistas as 

publicações mais recentes, especificamente, foram levantados artigos publicados no período de 

2011 a 2015, assim como foram retomados alguns dos documentos que regulamentam as pesquisas 

envolvendo seres humanos no Brasil. Pela análise realizada, foi possível perceber que ainda há 

muitos desafios a serem vencidos pela Plataforma Brasil no que concerne à sua aplicação e seu 

funcionamento. Entretanto, há que se observar que esse ambiente é um grande avanço em termos de 

transparência e compartilhamento de informações.  
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O ENSINO DO SUBSTANTIVO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NUMA 

PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA 

 

DIOGO FERNANDO DOS SANTOS 

 

Orientador(a): ESMERALDA DE FÁTIMA SANTOS SILVA 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho, cuja abordagem é construtivista interacionista, objetivou averiguar como os 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental compreendem e lecionam a classe gramatical 

substantivo. Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista semiestruturada, com cinco 

perguntas, respondidas por 11 professores (de 3°, 4° e 5° anos do ensino fundamental) de uma 

escola municipal do interior de São Paulo. As respostas foram analisadas pelos dispositivos da 

Análise de Conteúdo de Bardin, por meio da técnica de categorias temáticas. A análise procurou 

apontar, no discurso docente: o conhecimento sobre o assunto; a forma como introduzem o 

conteúdo aos alunos; se os critérios que abordam são de uma prática tradicional ou inovadora para o 

ensino; e qual valor atribuído por eles ao ensinar o substantivo. 81% das entrevistadas afirmam a 

importância de se ensinar o conteúdo nos anos iniciais, entretanto, parece-nos que a abordagem feita 

aos alunos ainda é empirista. Há uma preocupação sobre a definição do substantivo, em fazer com 

que o aluno saiba diferenciar o substantivo próprio do comum, para, com isso, fazer uso da letra 

maiúscula. Alguns professores associam a capacidade de se definir o substantivo à melhoria na 

produção textual. A prática de ensino, para a maioria dos entrevistados, deve partir de um texto, 

acreditamos que, por essa fala, procuram sair dos moldes tradicionais de ensino. O que se pode 

constatar com os resultados obtidos é a precária situação do ensino do substantivo, reduzido apenas 

como uma classe gramatical que nomeia elementos. Também se constata a possível falta de 

conhecimento do professorado sobre o Referencial Curricular de Língua Portuguesa, no que diz 

respeito ao ensino dos aspectos gramaticais e à produção textual.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 104 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM MINEIROS (GO): UM ESTUDO SOBRE A CADEIA 

PRODUTIVA DA PECUÁRIA DE CORTE  

 

DANIELA FREITAS LUCIANO 

 

Orientador(a): FABIO RICCI 

 

 

Resumo:  

Este estudo trata do desenvolvimento regional da cidade de Mineiros e da região sudoeste goiana, 

buscando focar as potencialidades locais, em especial analisando a cadeia produtiva da pecuária de 

corte. Desta forma o problema e pergunta que nortearam o presente trabalho se apresenta da 

seguinte forma: Quais os principais desafios e potencialidade contemporâneos para a cidade de 

Mineiros e Região? De modo que o objetivo foi destacar as aptidões de Mineiros e região, porém 

focado em detalhar a cadeia produtiva da carne, que é uma das principais fonte de emprego e renda 

do local, e ainda, promover uma análise do município voltada a entender a estrutura das forças 

promotoras do desenvolvimento local. Para desenvolver este trabalho utilizou-se de um estudo 

exploratório e descritivo. Quanto a tipificação da pesquisa a metodologia se apresenta de caráter 

qualitativo e, a coleta de dados se deu pela pesquisa bibliográfica. Constatou-se que a cadeia 

produtiva da pecuária de corte permite ampliar as vantagens naturais do negócio, há recursos em 

potenciais não explorados, embora se verifique ser um projeto bem consolidado. E ainda, é possível 

afirmar que o crescimento econômico ocorrido em Mineiros não acompanhou a evolução do 

desenvolvimento regional, em especial em seus aspectos da cultura, patrimônio cultural, folclore, 

bem estar e qualidade de vida.  
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MICRO REGIÃO DO MEIA PONTE: CULTURA, POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

GILMAR VIEIRA DE REZENDE , ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, 

REGINA PAULA OLIVEIRA LOPES, ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA, RODRIGO 

SANT´ANA NOGUEIRA 

 

Orientador(a): FABIO RICCI 

 

 

Resumo:  

A Microrregião Meia Ponte do Estado de Goiás, situado na região central do Brasil, é uma das 

principais unidades político-administrativas do referido Estado, contendo intensas atividades 

econômicas ligadas principalmente à agroindústria. Além disso, apresenta importante pólo turístico 

de expressão nacional, uma atividade que de forma direta ou indireta oportuniza postos de trabalho, 

favorece o desenvolvimento regional, gera renda, sendo o setor de serviços o responsável pelo 

crescimento do PIB regional contribuindo dessa forma significativamente para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a importância da micro 

região do meia ponte para o desenvolvimento regional. Este artigo apresenta além de um 

levantamento bibliográfico, o uso de metodologias de análise das oportunidades de 

desenvolvimento sócio-econômico na microrregião do meia ponte. Para tanto, desenvolve um 

estudo baseado na aplicação de metodologia e fórmulas disponíveis nos campos das Ciências 

Humanas e Sociais, tais como a caracterização das manifestações culturais e as relações entre essas 

manifestações e a produção cultural, avaliação da cadeia produtiva a partir da cana de açúcar que é 

um dos produtos básico principal do município da microrregião, apuração do índice de 

especialização produtiva da micro região e o predomínio de suas atividades urbanas ou rurais. 

Conclui-se que as metodologias aplicadas ampliam o conhecimento e permitiram descrever a 

caracterização e avaliação das especificidades locais e regionais.  
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PROGRAMAÇÃO OFF-LINE DE ROBÔS 

 

RAPHAEL BARBOSA CARNEIRO DE LIMA, JOÃO BOSCO GONÇALVES 

 

Orientador(a): FRANCISCO JOSÉ GRANDINETTI 

 

 

Resumo:  

Para uma empresa que utiliza recursos robotizados ser competitiva, a taxa de OEE de seus robôs 

devem ser superior aos 90%, visto que as margens dos produtos são cada vez menores, a 

concorrência não se encontra regionalizada e os lotes cada vez mais diversificados e menores. Tal 

situação gera a necessidade de mais setups. Com a robotização, esse efeito se agrava visto que o 

equipamento é conhecido por sua alta taxa de disponibilidade com poucas ou quase nenhuma 

parada e uma taxa de produtividade elevada. Para atender essa demanda, a pro-gramação de novos 

itens é forçada a acontecer fora da linha de produção, visto que uma parada num desses robôs se 

caracterizaria num “tempo morto de processo”, que automaticamente reduziria a taxa de OEE. Essa 

forma de programação é conhecida como programação off-line e passa a ser uma realidade que está 

sendo aprimorada a cada dia.O trabalho tem como objetivo demonstrar uma ferramenta para reduzir 

custos de atualização e criação de novos programas para parques robotizados, baseando-se nos 

estudos realizados na área de programação de robôs off-line, apresentando as diferenças de cada 

forma de programação, bem como características construtivas dos pro-gramas utilizados na 

simulação off-line e por fim, conceito de programação e simulação off-line. No desenvolvi-mento é 

apresentado o layout de trabalho de um software de programação e simulação off-line da ABB 

chamado RobotStudio, concluindo, é apresentada a versatilidade e o ganho expressivo de tempo na 

realização do trabalho fora da célula de produção, com base na utilização de tais softwares.  
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CUSTOS DA QUALIDADE: APLICAÇÃO EM INDUSTRIA DE PEQUENO PORTE 

SEGMENTO DE USINAGEM E FERRAMENTARIA 

 

JOSE ALVES DA SILVA NETO 

 

Orientador(a): GIORGIO EUGENIO OSCARE GIACAGLIA 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste artigo é demonstrar como uma pequena empresa, no ramo de usinagem e 

ferramentaria industrial, pode melhorar seus processos e custos. Para alcançar a qualidade nos 

processos e / ou produtos não deve ser considerado apenas um aumento dos custos. Na verdade, a 

experiência mostra que os programas de qualidade, Controle de Qualidade Total, Seis-sigma e 

outros, de fato, diminuem os custos de produção, devido à eliminação de retrabalho e de não 

conformidade dos produtos entregue, aos clientes da empresa, tanto internos como externos. Além 

disso, qualquer programa de qualidade bem estruturado é o melhor caminho para competir no 

mercado. Para desenvolver um programa de qualidade financeiramente sólido, é necessário aplicar 

as ferramentas de gerenciamento de custos de qualidade apropriadas, em um quadro de coleta 

contínua de dados. Isso, também, requer o estabelecimento de ações corretivas e definição de 

objetivos e metas, avaliando o desempenho de qualidade com as metas estabelecidas. Por meio de 

uma pesquisa-ação em uma empresa real, foi possível introduzir o conceito de custos de qualidade, 

identificando suas principais classificações (custos de prevenção, controle de custos, custos de 

logística interna e externa). Foram identificadas as fontes relevantes de materiais e resíduos 

operacionais, gerados e implementados planos de ação, analisando sua eficácia. Concluiu-se que a 

gestão os custos da qualidade, em uma empresa de pequeno porte, atuando na área de usinagem e 

ferramentaria, como a Empresa “X” estudada, é uma ferramenta obrigatória e indispensável para a 

tomada de decisão e de gestão.  
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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA 

UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DE CAÇAPAVA 

 

EDMAR MECENAS MOREIRA DA SILVA, JOSIMEIRE PETERNELLI BEUTTENMULLER, 

DANILO STANZANI JUNIOR, GUILHERME LOPES DA COSTA MATAREZI 

 

Orientador(a): IONE AQUEMI GUIBU 

 

 

Resumo:  

A superlotação dos serviços de emergência nos hospitais públicos tem trazido preocupações 

crescentes entres as equipes de saúde e administradores. Quando esta demanda aumenta torna-se 

necessário criação de estratégias e ferramentas para classificar todo paciente. A classificação de 

risco possui como objetivo a organização do fluxo e a identificação precoce das necessidades do 

usuário, sendo possível oferecer um atendimento médico imediato. Este trabalho possui como 

objetivo relatar o processo da implantação do Acolhimento Com Classificação de Risco (ACCR) 

segundo uma adaptação do protocolo Manchester na unidade de pronto socorro do município 

Caçapava (SP); e descrever o perfil dos atendimentos classificação após efetivação do protocolo. 

Trata-se de um estudo de caso se baseando pela experiência vivenciada durante o processo de 

implantação em nossa instituição. Para implantação, foram realizadas reuniões com gestores e 

responsáveis por cada setor, capacitação mutiprofissional in loco; e elaboração de materiais 

informativos para os colaboradores. Quanto ao perfil do atendimento de 2014, observou-se um total 

de 39.195 (100%) pessoas atendidas, 25.129 (64,1%) foram classificadas como verde; na sequência 

13.123 (33,5%) de atendimentos caracterizados como azuis. Excluindo estes 97,6% de pacientes, 

foram classificados como vermelho 41 (0,1% no total) e classificadas como amarelo 902 (2,3%). O 

ACCR é uma determinação do Ministério da Saúde e uma ferramenta inadiável em qualquer 

unidade de pronto atendimento por contribuir na acolhida do usuário oferecendo uma assistência 

médica de acordo com sua real necessidade. O enfermeiro é o profissional mais apto para este tipo 

de atendimento por possuir conhecimento técnico compatível e compreender o processo saúde-

doença e a necessidade de rápida intervenção. Pode-se observar um elevado atendimento sem 

caráter de urgência; atendimentos eletivos que poderiam ter sido absorvidos pelas Unidades Básicas 

de Saúde e atenção básica. Assim, conclui-se que a classificação é necessária quando nos 

deparamos com sobrecarga e alto fluxo de usuários que não necessitam de intervenções imediatas.  
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POTENCIAL POLUENTE DE CEMITÉRIOS NO AQUÍFERO TAUBATÉ, REGIÃO DO VALE 

DO PARAÍBA 

 

MARIANA DE ALMEIDA SOUZA, KELLY RIBEIRO 

 

Orientador(a): ISABEL CRISTINA DE BARROS TRANNIN TRANNIN 

 

 

Resumo:  

O necrochorume, produto da decomposição de corpos humanos em cemitérios, possui alta 

solubilidade e potencial de contaminação, podendo causar impactos negativos sobre a qualidade dos 

solos e das águas subterrâneas e ser responsável por doenças de veiculação hídrica. Desta forma, 

torna-se indispensável o diagnóstico das áreas sob influência de cemitérios, para a identificação de 

possíveis pontos de contaminação de águas subterrâneas. Pesquisas sobre o comportamento deste 

poluente são escassas ou inexistentes na região do Vale do Paraíba, que está localizada em uma 

bacia sedimentar, com extensas áreas de várzeas, associadas ao nível freático superficial do aquífero 

Taubaté, condições que favorecem a contaminação de solos e águas subterrâneas. Este estudo teve 

como objetivo a aplicação de uma metodologia para a identificação dos possíveis pontos de 

contaminação por necrochorume do aquífero Taubaté, na Região do Vale do Paraíba (SP). Para o 

mapeamento dos cemitérios e identificação dos potenciais pontos de contaminação nesta região 

foram considerados os bancos de dados disponíveis, consultas às prefeituras municipais e 

secretarias envolvidas. Os principais cemitérios na área do aquífero foram identificados em mapa 

georreferenciado, utilizando o software AutoCad® e a imagem aérea disponível no Google Earth™, 

sendo as atividades baseadas no Datum SAD-69 (UTM) 23K para amarração geográfica das ações 

no software. Foram identificados 32 cemitérios em 12 municípios, com potencial de contaminação 

do aquífero Taubaté, sendo em maioria, antigos e implantados antes da Resolução Conama nº 402 e 

da Norma da Cetesb L1.040. A identificação, em mapa georreferenciado, dos potenciais pontos de 

contaminação do aquífero Taubaté por necrochorume é de extrema importância para subsidiar os 

estudos dos níveis de poluição e a delimitação das plumas de contaminação, bem como, as políticas 

públicas e administradores de cemitérios na adoção de medidas de adequação à legislação vigente.  
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QUALIDADE DE VIDA, ESTADO NUTRICIONAL E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE 

GRUPO COM INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 

 

LAIS DI ANGELIS GUILHERME, PALOMA CARVALHO DOS REIS, ALINE LIZ DE FARIA, 

MARIA CLAUDIA DINIZ FIGUEIREDO, ALEXANDRA MAGNA RODRIGUES 

 

Orientador(a): JAQUELINE GIRNOS SONATI 

 

 

Resumo:  

Introdução: A percepção da qualidade de vida é influenciada por alguns aspectos como sexo, idade, 

hábitos de vida nocivos à saúde como o uso do tabaco e de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, o 

sobrepeso e a obesidade, o estado de saúde associado a morbidades, a situação socioeconômica, o 

estado civil, nível de independência, relação do indivíduo com o ambiente e relações sociais. 

Objetivo: O objetivo da pesquisa foi caracterizar dois grupos de indivíduos participantes de 

intervenção em educação nutricional no Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional da 

Universidade de Taubaté, São Paulo. Métodos: Dados socioeconômicos foram levantados através 

do questionário de Critério de Classificação Econômica do Brasil. O nível de atividade física foi 

obtido pelo questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ, a qualidade de vida através do 

Whoqol-bref e as medidas de peso e estatura foram realizadas em balança digital e estadiômetro 

fixo. Resultados: O grupo 1 apresentou como característica principal a obesidade (n=17) e o grupo 

2 a obesidade, a hipertensão arterial, a dislipidemia e o diabetes mellitus tipo 2 (n=14). A idade 

média encontrada foi de 37,17 (±11,30) anos e 48,14 (±16,15) anos para os grupos 1 e 2 

respectivamente (p=0,056). O sexo feminino apareceu com maior frequência nos dois grupos 

(grupo 1= 88% e grupo 2= 71%). A média da massa corporal, estatura e IMC foi de 87,14Kg 

(±14,24); 160cm (±0,09); 34,08Kg/m2 (±5,12) e 80,09Kg (±13,78); 160cm (±0,08); 30,92Kg/m2 

(±4,00) para os grupos 1 e 2 respectivamente. A distribuição dos grupos quanto nível 

socioeconômico foi a maioria classificados nas classes B2 (37%) e C1 (37,5%) para o grupo 1 e B2 

(43,75) e C2 (37,5%) para o grupo 2. A maioria dos participantes foram classificados com nível de 

atividade física ativo e muito ativo para os dois grupos (grupo 1= 68,7% e grupo 2= 73,2%). A 

qualidade de vida mostrou maiores escores para o domínio de relações sociais (grupo 1= 

63,23±22,64) e qualidade de vida geral (grupo 2= 58,33±13,08) e menores escores para os domínios 

de qualidade de vida geral (grupo 1= 47,79±20,36) e de meio ambiente (grupo 2= 51,66±14,93). 

Não houve diferença significante entre as variáveis estudadas. Conclusões: Os grupos não 

apresentaram diferenças entre as variáveis estudadas, mas observamos que os participantes do 

grupo 2 possui menor nível socioeconômico e menor escore de percepção quanto ao domínio meio 

ambiente, levantando a hipótese de pior condição de vida.  
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SHAZAM! DE MONTEIRO LOBATO AO CAPITÃO MARVEL: A MEMÓRIA 

PETRIFICANTE DE UM BAIRRO. 

 

RÉGIS GOMES DE OLIVEIRA 

 

Orientador(a): JOAO GABRIEL ROSA DE ALMEIDA 

 

 

Resumo:  

Nosso estudo irá esquadrinhar um dos lugares de memória do culto a Monteiro Lobato no 

município de Taubaté. Trata-se do bairro da Gurilândia cuja grande maioria das ruas foram 

batizadas com nomes da obra lobatiana. Poucos meses após o funeral de Monteiro Lobato, em 5 de 

julho de 1948, ganhou corpo uma campanha liderada pela imprensa em Taubaté para perpetuar a 

memória do escritor em sua cidade natal, apontando a relevância de se batizar os logradouros 

públicos com nomes das personagens de sua obra literária. Sob essa inspiração, na década de 1950, 

um loteamento recém-surgido em área remota do município acabou sendo denominado Gurilândia, 

a terra das crianças, no qual o nome das ruas eram referências diretas à literatura infantil de 

Monteiro Lobato. Por meio de fontes escritas e relatos de alguns moradores, constatamos em nosso 

trabalho que a memória coletiva de Lobato, mesmo com a expansão do bairro e o aparecimento das 

novas gerações que ali residem, permanece estabilizada na representação material e simbólica dos 

arrabaldes, alinhada ao espírito enaltecedor da vida e da obra de Monteiro Lobato, tacitamente 

aceita tanto pelos antigos quanto pelos novos habitantes, enquanto a origem dos nomes de outras 

ruas perderam totalmente a significação mnemônica no bairro da Gurilândia.  
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA SOBRE O PIBID 

 

UBIRACY FERREIRA CAMPOS, FABIANA REIS RIBEIRO CAMPOS, ELVIRA APARECIDA 

SIMÓES DE ARAUJO 

 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste estudo é apresentar a análise da produção científica sobre o PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à docência realizada a partir da base de dados da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) / Ibict. O estudo se propôs a identificar as 

contribuições relevantes sobre os projetos desenvolvidos, as principais referências bibliográficas, as 

características dos autores e das Instituições de Ensino dentre outros elementos. Na base e período 

consultados foram selecionadas 17 dissertações de mestrado publicadas no período de 2011 a 2013. 

A seleção das publicações ocorreu com a busca pela palavra-chave PIBID. A pesquisa foi 

exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. O estudo caracterizou-se por 

uma pesquisa documental do tipo análise da produção científica na base de dados da BDTD / Ibict. 

A produção científica que aborda como temática central o PIBID no Brasil é recente e incipiente. 

Diante dos dados coletados verificou-se que há um equilíbrio entre os sexos feminino e masculino 

no tocante ao gênero dos autores. As publicações estão concentradas nas IES de caráter público e 

localizadas nas regiões sul e sudeste em sua grande maioria. As Licenciaturas que geraram um 

maior número de publicações, foram as de matemática e química. Os temas e objetivos verificados 

denotam um direcionamento inicial para a análise e compreensão do fenômeno PIBID. Todas as 

abordagens foram de natureza qualitativa. Os dados analisados demonstram que os estudos 

referentes ao tema ainda estão incipientes, justificando-se pelo pouco tempo de implantação do 

programa.  
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ANÁLISE DO PIBID NOS CURSOS DE LICENCIATURA DE IMPERATRIZ - MA. 

 

UBIRACY FERREIRA CAMPOS, FABIANA REIS RIBEIRO CAMPOS, MONICA FRANCHI 
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Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, desenvolvido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES desde 2007, propõe-se a 

estreitar as distâncias entre a teoria e a práxis na formação docente. Acredita-se que adesão das IES 

ao Pibid oportunizará ao aluno de licenciatura vivências positivas no tocante à sua formação, uma 

vez que este transitará pela via da teoria e da prática com todo o suporte necessário para a sua 

formação. Neste sentido, pode-se afirmar que as reformas de ensino devem concentrar-se na 

formação de capital humano, uma vez que a qualidade dos professores é encarada como a influência 

mais direta na aprendizagem dos estudantes. Diante disso, o presente trabalho se propõe a analisar a 

implantação do Pibid nas IES de Imperatriz – MA. O plano de pesquisa utilizado neste estudo foi o 

exploratório, através da pesquisa documental e análise quantitativa dos dados. As IES da cidade de 

Imperatriz - MA, por meio dos seus cursos de licenciatura, estão à margem deste processo na 

medida em que não aderiram de modo consistente ao PIBID. Considera-se, portanto que é de suma 

importância para a formação do profissional docente a vivência de experiências significativas que 

aproximem a teoria da prática, vivências estas que o Pibid disponibiliza e que poderiam ser 

implantadas nas IES da cidade de Imperatriz.  
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A IMPORTÂNCIA DO PIBID PARA OS ESTUDANTES DA GRADUAÇÃO 
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Resumo:  

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, desenvolvido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES desde 2007, propõe-se a 

estreitar as distâncias entre a teoria e a práxis na formação docente. Acredita-se que adesão das IES 

ao Pibid oportunizará ao aluno de licenciatura vivências positivas no tocante à sua formação, uma 

vez que este transitará pela via da teoria e da prática com todo o suporte necessário para a sua 

formação. A distribuição de bolsas e incentivo ao desenvolvimento de projetos educacionais nas 

escolas da rede pública de ensino tiveram como reflexo um aumento significativo no número de 

projetos e alunos acolhidos pelo programa desde a sua implantação. Diante disso, o presente 

trabalho se propõe a analisar o significado das vivências do Pibid para os alunos nas licenciaturas. 

O plano de pesquisa utilizado neste estudo foi o exploratório, através da pesquisa bibliográfica. Os 

professores das licenciaturas e os alunos em formação docente encontram no Pibid uma ferramenta 

importante para a formação. Considera-se, portanto que é de suma importância para a formação do 

profissional docente a vivência de experiências significativas que aproximem a teoria da prática, 

vivências estas que o Pibid disponibiliza e que devem ser implantadas nas IES do País.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 115 

 

A CADEIA PRODUTIVA DA SOJA EM GOIÁS E A SUSTENTABILIDADE SOCIAL E 

ECONÔMICA 

 

RUI FERREIRA BARBOSA JÚNIOR, REGINA PAULA OLIVEIRA LOPES, RODRIGO 

SANT´ANA NOGUEIRA, ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA 

 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

O presente estudo propõe tecer o histórico da soja no Brasil e Estado de Goiás, demonstrando a 

cadeia produtiva, a evolução da produção, escoamento dos grãos. Uma das principais commodities 

agrícolas comercializadas mundialmente é a produção de soja, onde o Estado de Goiás vem 

contribuindo de forma significativa com o Brasil para que este ocupe a posição de destaque como 

um dos maiores produtores e exportadores de soja, muito embora ainda apresente deficiência 

logística que garanta estabilidade na exportação. Logo, a cadeia produtiva da soja demanda análise 

de uma série de atores que estão interligados no processo de produção e distribuição.Contudo, o 

objetivo deste trabalho é estudar a cadeia produtiva auxiliar da soja como estratégia de 

sustentabilidade socioeconômica no Estado de Goiás, além de caracterizar a cadeia produtiva da 

soja e identificar os atores institucionais. Trata-se de pesquisa descritiva, qualitativa, exploratória. 

Os resultados obtidos junto ao longo da cadeia produtiva obtidos em fontes oficiais, livros, revistas, 

demonstram que a soja é responsável pela modernização da agricultura no Brasil e Estado de Goiás, 

com amplo apoio governamental para o setor, ressaltando que a cadeia produtiva da soja é extrema 

importância para a economia. Ainda, extrai-se que a cadeia produtiva da soja interliga diversos 

setores, bem como apresenta indicadores de sustentabilidade econômica e social, com análise de 

SWOT e fluxograma da cadeia produtiva da soja.  
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CONTRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) PARA A PRÁTICA 

DA LOGÍSTICA VERDE 

 

MILTON FRANCISCO DE BRITO, ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

Em Aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo dos saberes Leff 

(2012 p.50) afirma: “O saber ambiental ultrapassa o campo da racionalidade cientifica e da 

objetividade do conhecimento. Esse saber conforma-se dentro de uma nova racionalidade teórica, 

de onde emergem novas estratégias conceituais”. Neste contexto e considerando a dependência de 

novas atitudes que, obrigatoriamente, exige o conhecimento das características e necessidades do 

meio ambiente, e tendo como referência os princípios da educação para sociedades sustentáveis e 

responsabilidade global admitida por instituições de ensino superior, o objetivo deste trabalho foi o 

de investigar contribuições das instituições de ensino superior para a prática da logística verde, visto 

que sem novas estratégias conceituais o objetivo de atingir sustentabilidade pode e será postergado 

dificultando ainda mais a preservação do planeta, com as características necessárias para a 

manutenção da vida. Para isso a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa e objetivo 

exploratório foi selecionada. De acordo com as publicações consultadas e considerações que 

poderão ser verificadas nos recortes deste trabalho pode-se inferir que a adoção e implantação de 

conteúdo que tem como objetivo o desenvolvimento de competências e habilidades para 

preservação do meio ambiente à população do ensino superior apresentam contribuições 

significativas para adoção e prática dos requisitos da logística verde.  
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DA MICRORREGIÃO DO MEIO PONTE 

NO ESTADO DE GOIÁS 

 

RUI FERREIRA BARBOSA JÚNIOR, FABIO RICCI, ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA, 

REGINA PAULA OLIVEIRA LOPES, RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA 

 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

É comum ocorrer divergências de conceitos entre crescimento e desenvolvimento, embora sejam 

distintos, eis que o desenvolvimento abrange o crescimento econômico, e, ao dizer que uma 

determinada região é desenvolvida, o que se quer destacar é que as condições de vida da população 

desta região são boas. Este estudo aborda o desenvolvimento social e econômico da Microrregião 

do Meia Ponte no Estado de Goiás, tendo como recorte o município de Goiatuba, descrevendo a 

microrregião e o município, apurando o índice de especialização dos entes da microrregião, a cadeia 

produtiva da principal atividade econômica do município objeto de estudo, com o aspecto cultural, 

além da predominância rural ou urbana de Goiatuba. pois, na década de 1970, com o avanço 

tecnológico da agricultura no Cerrado, onde o governo almejando interligar o Estado à economia do 

país, iniciou-se programas de infra-estrutura e expansão da agricultura. A metodologia de pesquisa 

refere-se aos procedimentos utilizados pelo pesquisador para se chegar ao objetivo do estudo, e, a 

pesquisa realizada caracteriza-se quanto aos objetivos como descritiva, quanto à abordagem do 

problema como qualitativa, com instrumentos de coleta e análise de dados caracterizados através de 

delimitação bibliográfica e de dados secundários. Apurou-se que a região de Goiatuba possui índice 

de especialização voltada para a agricultura, tendo como produto de desenvolvimento a soja, 

apresentando laços culturais festividades religiosas.  
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Resumo:  

A urbanização mundial ocorreu de forma não organizada, ligada ao processo de industrialização dos 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde parte da população buscava o desenvolvimento e a 

outra parte conservava os traços culturais deixados. Em Goiás, o povoamento e urbanização, no 

Século XVIII ocorreu em uma dimensão geográfica, apenas, as margens dos rios, para a exploração 

da atividade mineral (ouro), onde a população tinha característica itinerante, e com território 

geográfico não habitado no interior, traziam isolamento e pouco contato com as zonas de 

desenvolvimento econômico do sudeste do País. tem ligação direta com o seu crescimento, eis que 

no momento de transição da exploração do ouro para a exploração da agropecuária, modernização 

do campo, tecnologia, infraestrutura, e, ligação de rodovias e ferrovias as principais bases de 

escoamento de produção, bem como a mudança da capital estadual e nacional, colocando Goiás em 

uma posição geográfica favorável para crescer e desenvolver-se. Objetiva-se com o presente estudo 

em analisar o processo de urbanização, bem como o desenvolvimento e crescimento econômico do 

Estado de Goiás, desde o período de exploração da mineração no Século XVIII, abordando as 

principais fontes de economia e as variáveis que contribuíram para fortalecimento econômico. 

Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, com análises bibliográficas. Os resultados demonstram 

que as variáveis de industrialização, agropecuária, infraestrutura em rodovias, bem como a mudança 

da capital nacional para Brasília foram fatores de ligação entre o processo de urbanização, o 

crescimento e desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, o que corrobora com as bases 

teóricas dos autores pesquisados no presente.  
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CADEIA PRODUTIVA DO ALGODÃO NA REGIÃO DO SUDOESTE GOIANO 

 

CLEIDE SOUZA SHIMOKOMAKI, CLAUDINEI DE SOUSA FERNANDES 

 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

Diante da crescente conexão econômica, que advertem ao rápido e conciso atendimento às 

demandas de informação mercadológica e econômica dos setores produtivos, em especial das 

ligações deficientes das cadeias produtivas, o uso de técnicas prospectivas auxilia não só na 

formulação de estratégias, mas também gerenciam dados que preparam os envolvidos para a 

concorrência doméstica e internacional competitiva. Será abordada então, neste presente artigo, a 

projeção do mercado para o futuro, a visão sistematizada proporcionada pela prospecção da cadeia 

produtiva da cotonicultura, o uso das ferramentas, dificuldades enfrentadas na coleta de dados, 

análise dos dados coletados e a importância da tecnologia no trabalho de prospecção. Quanto à 

cotonicultura empresarial nos Cerrados, a ênfase deveria recair sobre os fatores responsáveis pelo 

custo de produção, cuja redução é essencial para assegurar a competitividade do segmento. Neste 

sentido, adquire relevância um conjunto de questões, desde os investimentos em infra-estrutura e 

logística até a regulamentação da inovação tecnológica, da utilização de transgênicos, do 

desenvolvimento da agricultura de precisão e da adequação dos sistemas de produção às crescentes 

exigências ambientais.Os temas apresentados servirão para evidenciar a importância da prospecção 

para apoiar os processos de planejamento corporativo das empresas dos setores têxteis e de 

vestuário, setor agrícola, e a formulação de políticas públicas e setoriais.  
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VALE DO PARAIBA E LITORAL NORTE ABORDADO NO PLANO DE AÇÃO DA 

MACROMETRÓPOLE PAULISTA 2013-2040 

 

LIDERVAL CAJAIBA DIAS, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

Os objetivos do presente artigo propõem debater os elementos que fundamentam o desenvolvimento 

regional, sob a perspectiva da observação referente aos projetos e ações adotadas de acordo com as 

políticas públicas estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo. Com a finalidade de motivar 

as condições para o desenvolvimento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, conforme a 

distribuição territorial constituída pela macrometrópole paulista. Compreende-se na aplicação de 

procedimentos que venham acelerar as potencialidades existentes, e desenvolver estratégias de 

crescimento econômico sustentável para a região. O modelo utilizado, faz vistas a natureza e 

horizonte dos investimentos, além da interpretação da matriz de responsabilidades da carteira de 

projetos. O objetivo desta pesquisa exploratória e descritiva, é analisar os dados qualitativos 

referente ao PAM – Plano de Ação da Macrometrópole Paulista 2013-2040, que é um instrumento 

elaborado e coordenado pelo Governo de Estado, através da Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano S/A (Emplasa) com a participação de técnicos de diversas secretárias. O estudo 

busca esclarecer a trajetória e aglomerações da carteira de projetos do PAM, e analisa a distribuição 

dos investimentos e contextualiza as possíveis desigualdades socioeconômicas para a região. Na 

conjunção dos fatos, o presente PAM, frente os projetos e investimentos, impreterivelmente 

promoverá o desenvolvimento regional.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 121 
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GILMAR VIEIRA DE REZENDE , ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO, RAQUEL 
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Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

A cadeia produtiva do sorgo é o objeto de estudo desse artigo que é uma pesquisa bibliográfica com 

abordagem qualitativa de caráter exploratória e que a principio faz um estudo sobre o conceito e 

evolução das cadeias produtivas a partir de sua competitividade e sustentabilidade, analisando 

também a importância da logística e cadeia de suprimentos dentro da cadeia produtiva, o 

agronegócio sorgo, seu cultivo no Brasil e finalmente o objetivo desse trabalho que é analisar a 

eficiência dos elos da cadeia de produção do sorgo no Brasil detectando seus pontos vulneráveis. Na 

cadeia produtiva do sorgo, apesar de poucos dados disponíveis, dificultando o aprofundamento dos 

estudos, não podemos afirmar que a mesma ainda se encontra desorganizada ou mesmo seja uma 

cadeia ineficiente, o que vimos e percebemos foi uma cadeia em constante renovação apresentando 

alguns elos mais eficientes e outros nem tanto, dentre as maiores dificuldades encontradas para a 

realização do trabalho esta a falta de estudos aprofundados sobre o assunto, a sugestão é que este 

trabalho possa estimular pesquisadores na área da cadeia produtiva do sorgo que apesar da pouca 

expressividade na economia tem um grande espaço para desenvolvimento na área dos 

biocombustíveis que é o elo da cadeia que ainda esta se organizando.  
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COM ENFOQUE NA REGIÃO SUL 
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Orientador(a): JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho buscou compreender as inovações em que o processo de cana de açúcar em 

Goiás, em especial a região Sul. O Estado de Goiás antes grande produtor de milho e soja em grãos, 

hoje se encontra no cenário do cultivo da cana de açúcar, e, para alcançar os objetivos de produção 

açúcar, álcool e outros subprodutos, as agroindústrias canavieiras normatizam os procedimentos 

adequados para a obtenção de matéria-prima e garantia da continuidade do funcionamento das 

unidades de produção, de forma a promover ações e indicadores voltados para as três dimensões de 

sustentabilidade: econômica, social e ambiental. Por sua vez, as empresas promovem integração 

com os produtores rurais, mediante contratos de arrendamento e de fornecimento de cana, contrato 

que duram décadas.a cadeia produtiva agrícola é uma mistura de inúmeras variáveis, quais sejam: 

insumos, propriedade agrícola, agroindústria, comércio atacadista e varejista e consumidor final. 

Por outro lado existe ainda a legislação e inúmeras normas econômicas, ambientais das quais 

influenciam o funcionamento da cadeia produtiva.No Estado de Goiás as agroindústrias canavieiras 

ainda possuem pouca força expressiva. Tal fato se deve aos contratos realizados entre os 

fornecedores de cana (antes produtores de soja) e as agroindústrias, uma vez que geralmente os 

produtores são obrigados a assumir prováveis prejuízos financeiros, durante a vigência dos 

contratos agrários.  
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Resumo:  

Os misturadores estáticos possuem tubulações que, quando os fluidos escoam através desta regiões 

geram um fluxo em redemoinho, promovendo uma forte agitação. Esses fluxos promovem um 

maior contato entre os fluidos no interior do tubo misturador. Os misturadores estáticos podem ser 

usados para sínteses de produtos alimentícios, fármacos, combustíveis, homogeneização de misturas 

físicas de compostos ou diluição de substâncias. Neste trabalho, objetivou-se estudar os perfis de 

temperatura e velocidade pela simulação de um modelo de misturador estático, misturando-se água, 

a diferentes temperaturas. O problema aqui considerado é o escoamento de um fluido, através das 

tubulações de um modelo de misturador estático. O primeiro passo foi criar a geometria do 

problema estudado. Este modelo de misturador estático consiste em dois tubos de entrada com 

fornecimento de água em um recipiente de mistura com as saídas de água através de um tubo de 

saída. O raio do misturador é de 2m. A parede do misturador estático não transfere calor para a 

mistura de água a temperaturas diferentes escoando em seu interior e a pressão estática na saída 

também é conhecida. São conhecidas as temperaturas e a vazão mássica da água nas entradas dos 

tubos de fluido quente e fluido frio. O software utilizado foi o ANSYS CFX versão 15, onde 

avaliou-se os gradientes de temperatura, qualitativamente a influência das velocidades e 

temperaturas dos fluidos de um escoamento de água dentro de um misturador estático utilizando as 

técnicas de dinâmica de fluidos computacional (CFD), para os regimes laminar e turbulento. O 

estudo mostrou que a simulação fluidodinâmica é uma importante ferramenta a ser utilizada na 

elaboração de projetos mais complexos envolvendo misturador estático.  
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Resumo:  

Diante do atual contexto, é possível observar que muitos países vêm demonstrando preocupação em 

relação à sustentabilidade ao planejar seus investimentos em infraestrutura energética. Assim sendo, 

considerou-se a elaboração de uma pesquisa com o propósito de apresentar uma alternativa de 

produção de energia elétrica descentralizada e em baixa escala somado à redução de consumo de 

energia por aquecimento solar da água aliada ao manejo dos resíduos sólidos gerados dentro e fora 

de condomínios do Programa Nacional de Habitação Urbana. A presente proposta baseia-se na 

possibilidade de criação de comunidades centradas no desenvolvimento sustentável, fazendo uso da 

triagem de lixo e de compostagem, concomitantemente à propagação de conhecimento através da 

cultura interna e de metas de redução, do reuso, e da reciclagem com resultado financeiro para os 

condôminos. O objetivo é consolidar informações que sejam capazes de mostrar que é possível 

organizar diversas soluções em prol de se alcançar resultados com base na eficiência e na 

sustentabilidade. A pesquisa, de natureza básica, possui abordagem qualitativa tendo como critérios 

a leitura, análise e discussão de trabalhos, artigos e dissertações sobre planejamento e 

desenvolvimento regional sustentável, inovações tecnológicas na área energética, Meio Ambiente, 

coleta de dados para avaliação e diagnose e a influência da educação no presente contexto.  
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Resumo:  

Este texto traz reflexões sobre a questão da burocracia no contexto da sociedade capitalista e suas 

implicações para o desenvolvimento do trabalho do assistente social. Para tanto, utilizamos a 

pesquisa bibliográfica, tendo em vista o aprofundamento da temática abordada. Ressalta-se que a 

pesquisa bibliográfica permite estabelecer critérios de seleção das produções, como identificação, 

localização e período, e tem como objetivo oferecer insumos para reflexão sobre o tema pesquisado, 

evidenciando o que já se sabe a respeito do assunto, as principais lacunas e onde se encontram os 

entraves teóricos ou metodológicos. Para a seleção do tipo de produção a ser examinada, optamos 

por textos clássicos e aqueles que abordassem a temática na perspectiva crítica. Com base na 

revisão de literatura constatamos que embora a burocracia seja um sistema de controle 

racionalmente organizado, útil para o atendimento dos objetivos organizacionais e seu 

funcionamento satisfatório, deixa margens para falhas, donde advêm problemáticas. A rigidez 

burocrática costuma minar sua eficiência, pois sua estrutura pesada dificulta o enfrentamento de 

situações imprevisíveis e novas. Igualmente, o aparato burocrático tende a inibir a criatividade dos 

profissionais. Na sistemática divisão do trabalho o funcionário especializado torna-se uma 

engrenagem em conjunto com o resto da organização. Essa característica da burocracia revela-se 

necessária para maximizar a produtividade, mantendo o trabalhador prisioneiro de suas funções e 

tolhido ao emaranhado de papéis, cumprindo determinações de forma pragmática e mecanizada, 

dispensando muitas vezes o seu raciocínio crítico, inibindo comportamentos criativos. O trabalho do 

assistente social não está isento do aparato formal e burocrático, elemento necessário para que se 

realize conforme os padrões institucionais exigidos. Tal lógica afeta sobremaneira a sua intervenção, 

visto que tende a priorizar as requisições institucionais em detrimento das demandas dos usuários 

que recorrem ao serviço social na perspectiva de acessar os seus direitos, além de induzir a práticas 

profissionais rotineiras e mecanicistas. Considera-se que para atender às prerrogativas do serviço 

social, é de suma importância que o profissional se aproprie de estratégias e de alternativas que 

ampliem o seu campo interventivo e contribuam para ampliar os direitos sociais dos usuários. 

Igualmente, construa mecanismos que venham desburocratizar a sua relação com os usuários, no 

sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados.  
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Resumo:  

Introdução: As cerâmicas odontológicas à base de zircônia reforçadas com ítrio apresentam 

excelentes propriedades mecânicas podendo ser indicadas como material de próteses metal free em 

regiões de dentes posteriores. Descrição do problema: Entretanto, é uma cerâmica ácido resistente e 

o tratamento em sua superfície para obter uma adesão ideal entre cerâmica esubstrato é um fator de 

estudo, afim de aumentar a adesão e a durabilidade do tratamento. Objetivo: Avaliar a influencia de 

diferentes tratamentos de superfície agentes de cimentação na resistência adesiva da zircônia Y-

TZP.Método: Quarenta e dois molares humanos recém extraídos (CEP Unitau - 687.273), foram 

incluídos em resina acrílica e desgastada a superfície oclusal até a exposição da dentina média. 

Quarenta e dois blocos de zircônia Y-TZP (Lava 3M), 10x10x3mm, foram divididos em três grupos 

de acordo com o tratamento de superfície: sem tratamento (controle), jateamento com óxido de 

alumínio(Al2O3) e silicatização (Rocatec). Os blocos de zircôniaforam divididos em seis grupos 

combinando os diferentes tratamentos de superfície e agentes de cimentação (cimentos U200 e 

C&B) e estes foram cimentados nos dentes, seguindo as recomendações dos fabricantes dos 

cimentos e armazenados em água destilada 37ºC por 24 horas. Após esse período,as amostras foram 

submetidas ao ensaio de microcisalhamento em máquina de ensaios universal(0,5mm/min) até 

ocorrer a fratura, as superfícies fraturadas foram avaliadas e classificadas em: adesiva, coesiva e 

mista. As médias (Mpa) dos valores de microcisalhamento, foram calculadas, e os valores 

submetidos à análise estatística (ANOVA, teste T de Student, p<0,05).Resultados:Com relação ao 

cimento U200 os resultados obtidos foram: controle (3,82Mpa),Al2O3(6,91MPa) e Rocatec 

(4,32Mpa). Para o cimento C&B: controle (1,77Mpa),Al2O3(7,64MPa) e Rocatec (3,63Mpa). O 

cimento U200 apresentou melhor desemprenho quando comparado ao cimento convencional C&B; 

os grupos Al2O3 e Rocatec não apresentaram diferença estatística entre os cimentos U200. Quanto 

à análise de superfície, os grupos cimentados com U200 e C&B apresentaram falhas de natureza 

mista.Conclusão:O tratamento de superfície que melhor influenciou a resistência adesiva foi o 

jateamento com Al2O3, atendendo melhor os dois agentes de cimentação. Quanto ao agente de 

cimentação o U200 apresentou os melhores resultados sem tratamento de superfície. O C&B e 

U200 apresentaram valores semelhantes com superfície jateada com Al2O3. Para o Rocatec, os 

cimentos U200 e C&Bapresentaram valores semelhantes, entretanto menores do que os valores 

obtidos para o Al2O3.  
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Resumo:  

Objetivos: o implante de titânio comercialmente puro (TiCP) de pequeno diâmetro apresenta menor 

resistência e módulo de elasticidade maior do que o implante de TiZr. Estas características podem 

influenciar na magnitude das tensões periimplantares e consequentemente no sucesso do tratamento. 

Portanto o objetivo do presente estudo foi avaliar a distribuição de tensões nas regiões 

periimplantares dos implantes de titânio (TiCP) e de titânio- zircônio (TiZr), de pequeno diâmetro 

(3.3mm), decorrentes de cargas axiais e oblíquas. Metodologia: foram confeccionados dois modelos 

fotoelásticos, sendo um com um implante de TiCP e o outro com implante de titânio-zircônio (TiZr). 

Sobre os pilares de cicatrização foram aplicadas cargas axiais de 100n e 200n com angulações de 0°, 

10°, 20° e 30°, em relação ao longo eixo do implante, por meio da máquina universal de ensaio 

conjugada ao polariscópio circular na configuração de campo escuro. As franjas isocromáticas 

foram analisadas nas regiões periimplantares, nas condições testadas. Resultados: com angulações 

de 0° e 10°, o implante de TiZr apresentou tensões menores em 80% das situações quando 

comparado com o implante de TiCP. A inclinação de 30° implicou em aumento e alteração no 

padrão de distribuição das tensões. Conclusão: o implante de TiZr apresentou tensões 

periimplantares menores quando comparado com o TiCP.  
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Resumo:  

A televisão está presente em praticamente todos os lares brasileiros e possui uma audiência média 

diária de 4 horas por indivíduo. Mesmo com o aparecimento de novos dispositivos eletrônicos e a 

popularização da internet, ela continua sendo o meio de comunicação de maior abrangência e 

participação da atualidade. A televisão também recebe a maior parcela das verbas investidas em 

publicidade, pois, além de todo esse alcance e visibilidade, o conteúdo audiovisual também 

apresenta uma grande eficiência persuasiva, ou seja, os filmes comerciais são capazes de transmitir 

ideias, conceitos, valores e, evidentemente, estimular o consumo de determinado produto ou serviço. 

Assim, considerando que o discurso publicitário tem o poder de participar ativamente do universo 

simbólico de todas as pessoas, no caso das crianças este poder é ainda mais forte, uma vez que elas 

ainda estão formando o seu imaginário e as suas subjetividades. Nesse sentido, o objetivo deste 

trabalho é, com base em uma pesquisa bibliográfica e documental, analisar as relações entre a 

publicidade veiculada pela TV e o processo de desenvolvimento das crianças por meio de 

discussões teóricas a respeito do tema. Se a questão da proibição da publicidade de produtos e 

serviços destinados ao público infantil é controversa e continua indefinida no plano jurídico 

nacional, observa-se que o envolvimento cada vez maior das crianças com a cultura midiática é um 

fator que merece a atenção crescente dos pais, das escolas e da sociedade.  
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Resumo:  

RESUMO: O presente artigo teve como objetivo esboçar a importância da interdisciplinaridade no 

processo ensino-aprendizagem no ensino superior. O pressuposto teórico fundamenta-se numa 

concepção sócio-histórica sobre a política de Educação, como a dimensão socioeducativa, baseada 

na educação popular, desvenda um princípio educativo que essencialmente materializa um conteúdo 

político-pedagógico, articulado a determinado modo de produção e reprodução das relações sociais. 

Para tanto se realizou uma pesquisa bibliográfica que trouxesse respaldo a nossa temática, 

concebendo as idéias fundamentais de Paulo Freire no que diz respeito a educação e de diferentes 

autores sobre a trajetória histórica do ensino superior no Brasil e sobre a perspectiva interdisciplinar. 

As literaturas estudadas evidenciaram que a interdisciplinaridade é capaz de auxiliar na produção de 

conhecimento e saberes sem que estes sejam fragmentados, conseqüentemente alcançando uma 

práxis mais reflexiva e coletiva o que também resultaria na formação do indivíduo em sua 

totalidade (ser crítico). No entanto, percebe-se que grande é o desafio para que a 

interdisciplinaridade ocorra efetivamente, pois requer diversas mudanças tanto na concepção do 

conceito de interdisciplinaridade, como na vida acadêmica burocrática, assim como para os 

docentes e discentes. Nota-se então que grande é o desafio, ao mesmo tempo em que se pode 

considerar que tal discussão enseja a oportunidade de novas pesquisas, principalmente no que se 

refere a novas propostas interdisciplinares e a formação do professor.  
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Resumo:  

A pesquisa em questão busca não somente um estudo sobre a criação de uma cooperativa de 

gerenciamento de resíduos sólidos, mas também uma alternativa para que se possam atrelar estes 

conceitos com objetivos econômicos e de sustentabilidade. A criação de cooperativas de forma a 

minimizar os efeitos da poluição causada pela industrialização local, assim agregando a população 

local mais uma possibilidade de fonte de renda. Adequando desta forma a distribuição dos resíduos 

de forma ambientalmente correta a fim de diminuir o problema ambiental regional e 

conseqüentemente fomentar o setor industrial regional. A sustentabilidade como fator determinante 

de desenvolvimento regional, proporcionando o aumento das possibilidades sociais, ambientais, 

culturais e econômicas. Neste trabalho foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas 

entre as quais permitiram coletar dados demonstrando que existe um grande nicho empresarial e que 

nele não há inclusão de cooperativas suficientes em relação à quantidade de pessoas que residem 

nesta região. Desta forma a segregação dos resíduos sólidos industriais fica subjugada, a maneira de 

descarte nem sempre de forma ambientalmente correta. Através disto percebemos que temos um 

grande mercado para se atuar bastando apenas à organização de cooperativas de forma a se 

estruturar para poder fazer uso de todo material produzido na região. 
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Resumo:  

Este estudo tem como objetivo demonstrar a cadeia produtiva do leite e as intempéries causadas por 

fatores diversos como sociais, econômicos, climáticos, logísticos e governamentais, além de 

investigar como os produtores lidam com os problemas conjunturais de estrutura desta cadeia. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória com abordagem qualitativa de forma a fazer 

uma busca nos problemas como um todo usando todos os meios de pesquisas necessários como o 

uso de literatura específica, doutrinas e artigos científicos etc. Os resultados obtidos através deste 

estudo demonstraram que os problemas da cadeia produtiva do leite são inúmeros e abrangem toda 

a estrutura da cadeia, assim percebe-se que faltam políticas especificas de desenvolvimento e 

crescimento para o setor, e desta maneira os pequenos produtores não conseguem se estabelecer de 

forma constante no mercado e os grandes produtores também não conseguem ter a manutenção dos 

seus recursos empregados devidos a estes problemas conjunturais estabelecidos dentro de toda a 

estrutura da cadeia produtiva do leite. Assim o conhecimento aqui apresentado poderá contribuir 

sobremaneira para que futuras pesquisas sejam realizadas nesta área, auxiliando no processo de 

desenvolvimento regional. Para que se possa obter uma definição com maior acuracidade das 

dificuldades da cadeia produtiva, foi elaborado uma análise SWOT com a finalidade de buscar 

quais as fraquezas, oportunidades, forças e ameaças ao setor.  
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Resumo:  

A revolução industrial na Inglaterra gerou um grande avanço tecnológico mundial devido à 

velocidade em que se desenvolveu, e impulsionou as formas de administrar, pois a expansão foi 

tamanha que ganhou o mundo. Estes fatos exigiram um crescimento acelerado e o desenvolvimento 

de uma nova forma de administrar, nesse momento surgem alguns cientistas como Frederick 

Winslow Taylor, Henry Fayol e Max Weber, que desenvolveram a administração científica, criaram 

métodos de trabalho, desenvolveram responsabilidades, criaram incentivos ao trabalhador, 

aumentaram a integração entre os departamentos, qualificaram os funcionários, amenizaram 

conflitos e aumentaram a eficiência produtiva da empresa. Com o passar dos tempos surgiram 

muitos cientistas importantes que desenvolveram métodos para melhorar o que já havia sido criado 

por eles e transformaram a administração de eficiência no trabalho na administração de métodos, 

procedimentos e sistemas. Atualmente se faz presente uma nova maneira de administrar, onde não 

cabe ao gerente administrador apenas o trabalho de gerenciar sua empresa, mas ele também deve ser 

um empreendedor, pois lhe cabe a tarefa de prever e desenvolver novas aptidões e novos negócios. 

Contudo percebe-se que a evolução da administração tem que ser um processo continuo para que 

sempre possa ser atualizado e melhorado em beneficio da sociedade.  
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Resumo:  

A pesquisa em questão busca não somente um estudo sobre a microeconomia em relação ao meio 

ambiente, mas também fazer uma analise de seus efeitos sobre o desenvolvimento sustentável, 

atrelando estes conceitos com objetivos econômicos sociais culturais e ambientais. A 

microeconomia como forma de fomentar as questões ambientais juntamente com as perspectivas do 

desenvolvimento sustentável. Já o desenvolvimento sustentável como requisito primordial para o 

crescimento e desenvolvimento da sociedade, onde as questões ambientais estejam atreladas as 

questões sociais, culturais e econômicas. A gestão ambiental e empresarial fazendo com que todo 

sistema industrial e econômico sejam fortalecidos pelos conceitos de sustentabilidade, fazendo da 

sociedade objeto de transformação social adequado. A amplitude econômica destes fatores em 

consenso do bem estar social a todo custo. As formas pelas quais as questões microeconômicas 

podem ser estabelecidas na sociedade causando transformação em detrimento destes conceitos. 

Neste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas entre as quais permitiram coletar dados 

demonstrando os fatores da microeconomia e do desenvolvimento sustentável como requisito de 

uma nova ordem social. Desta forma percebe-se que a sociedade deve se estruturar para buscar o 

melhor entendimento destas questões e com isso melhorar as situações atuais da sociedade no 

intuito da busca constante pela transformação e capacitação da sociedade em geral.  
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Resumo:  

O escopo deste trabalho devido à importância do setor industrial de papel e celulose para a indústria 

brasileira e também para o desenvolvimento regional. Ao analisarmos o presente assunto foram 

abordadas questões relativas às intempéries causadas por fatores diversos como os sociais, 

econômicos, climáticos, ambientais e governamentais além de investigar também o funcionamento 

e os aspectos relevantes para as indústrias do setor. Em relação ao desenvolvimento regional 

destaca-se a importância da indústria de papel e celulose como fator de crescimento e a importância 

também da questão da sustentabilidade como beneficio para a sociedade local, onde os argumentos 

ambientais serão preponderantes para o desenvolvimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 

exploratória com abordagem qualitativa de forma a fazer uma busca nos problemas como um todo 

usando todos os meios de pesquisas necessários como o uso de literatura específica, doutrinas e 

artigos científicos etc. Os resultados obtidos através deste estudo demonstraram que os problemas 

relacionados ao meio ambiente são inúmeros e abrangem toda a estrutura da indústria de papel e 

celulose, assim percebe-se que faltam políticas especificas de desenvolvimento e crescimento do 

setor, e desta maneira toda a sociedade fica exposta aos eventuais problemas. Assim o 

conhecimento aqui apresentado poderá contribuir sobremaneira para que futuras pesquisas sejam 

realizadas nesta área, auxiliando no processo de desenvolvimento regional.  
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IDEOLOGIAS DO PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

RAQUEL VIEIRA INACIO, ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, ANDRE 

LUIS DOS SANTOS CARVALHO, RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA, GILMAR VIEIRA DE 

REZENDE , ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA 

 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

 

Resumo:  

Este trabalho se apresenta como discussão do planejamento urbano e tem como objetivo analisar 

comparativamente as principais ferramentas que pretendem mensurar o grau de sustentabilidade e 

desenvolvimento. O trabalho propõe ainda análises das discussões do modelos epistemológicos, e 

controvérsias, discutindo os paradigmas do “desenvolvimento urbano sustentável” e das “cidades 

sustentáveis”, analisando as ideologias, pensamentos e conceitos do qual eles procederam até a 

atualidade. A criação dessas ideologias, pensamentos e planejamentos urbanos, são essenciais no 

desenvolvimentos sustentável. A partir das leituras realizadas na construção deste artigo, observa-se 

um movimento de partida, para revisão de conceitos econômicos e culturais, para a construção de 

cidades sustentáveis. Para se alcançar este objetivo, elaborou-se, primeiramente a partir de pesquisa 

documental e bibliográfica, uma lista com os principais sistemas indicadores de sustentabilidade 

que vêm sendo desenvolvidos e utilizados atualmente no planejamento urbano. O trabalho foi 

dividido em partes, onde inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica, abordando o conceito 

de urbanização e meio ambiente, posteriormente analisou-se a vulnerabilidade ambiental e o 

desenvolvimento sustentável, finalizando com o conceito sobre planejamento urbano sustentável. A 

análise final do trabalho é possível perceber que o que faz, com que ideologias do planejamento 

urbano e desenvolvimento sustentável, sejam, assuntos emergentes em planos de gerenciamento 

urbano, para que a população não venha sofrer um caos maior, do que já está ocorrendo com os 

recursos naturais. E que os recursos do planeta são finitos, e que podem deixar de existir, se não 

houver um despertar da humanidade  
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ANÁLISE BIBLIOMETRICA DAS NORMAS DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 

PÚBLICOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA. 

 

MARCIO LOPES MENDES, MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

 

Resumo:  

O presente artigo pretende conhecer a evolução histórica das normas de fiscalização de contratos de 

serviços de vigilância e limpeza, e suas atualizações, aplicadas ao setor público. Os órgãos da 

administração pública efetuam seus contratos por meio de licitações e os fiscaliza designando 

servidores ou empregados para esse fim. Como se tem observado um aumento das atribuições dos 

fiscais de contratos, o artigo pretende também identificar as causas desse aumento analisando 56 

(cinquenta e seis) Instruções Normativas (IN) do período de 1994 a 2014, no sítio do governo 

federal de compras governamentais. O método de análise utilizado foi o estudo bibliométrico, 

aplicando-se a lei de Zipf, ou lei do menor esforço, em que foram contabilizadas as vezes em que 

apareciam as palavras-chaves. Além disso, foram observados os títulos das IN para classificá-las em 

instruções de alteração ou de regulamentação de normas. Foi constatado um aumento substancial de 

edição de IN nos últimos três anos e, consequentemente, o aumento dos encargos dos fiscais de 

contratos dos serviços de vigilância e limpeza, sem o devido preparo dos empregados ou 

funcionários públicos para desempenho das novas atribuições exigidas pela conta vinculada, que 

requer até conhecimento de contabilidade, sugere-se a criação da função de Fiscal de Contrato.  
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FORMAÇÃO DA CULTURA DE DEPENDÊNCIA E DA CRIATIVIDADE NO BRASIL. 

 

GRAZIELA DE FARIA SANTOS SOARES, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): MARCELA BARBOSA DE MORAES 

 

 

Resumo:  

Este artigo apresenta um estudo bibliográfico sobre o conceito de cultura e a sua formação histórica 

no Brasil. Partindo do pensamento do cientista Celso Furtado, baseado na cultura de dependência, 

comodismo, subordinação, estratificação social (herdados dos períodos de colonização, coronelismo 

e modernidade industrial), busca entender a ocorrência de um aculturamento criativo, contemplando 

algumas condições históricas da formação social e relações capital-trabalho. Pretende-se, ainda, ao 

analisar esta formação cultural histórica, pontuar como se dá a questão da criatividade e a 

inventividade dentro de nossa identidade cultural, entendendo o papel do Estado como principal 

articulador e incentivador, formando um tripé entre as politicas públicas, as forças coletivas de seu 

povo e a iniciativa privada, trazendo à tona, a hipótese de que o nível cultural de conhecimento trará 

uma maior possibilidade de criação de novos produtos e serviços para disponibilizar para o mercado 

consumidor, criando oportunidades, promovendo um estado de integração cultural ao 

desenvolvimento local, com foco no tratamento do incentivo a criatividade dentro do que é 

sustentável, tecendo a busca por traços para o desenvolvimento dos grupos sociais, onde os grupos 

mais receptivos de modelos preestabelecidos ou já existentes possam entender seu papel como 

agentes de mudança, provedores de bem estar social.  
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REGISTRO DE LESÕES DE UM ANO DE CLUBE DE FUTEBOL BRASILEIRO 

PROFISSIONAL 

 

JONE MAYCON MONTEIRO, HUGO PELOGGIA CARELLI BARRETO, DIEGO LIMA 

URSINI, JÉSSICA MACEDO DE ALMEIDA OLIVEIRA 

 

Orientador(a): MARCELO SAMPAIO MARTINS 

 

 

Resumo:  

OBJETIVO: O futebol é o esporte mais popular do mundo, além disso, é um dos esportes com 

maior incidência de lesões segundo estudos. Porém, pouco se sabe das principais lesões que 

ocorrem numa temporada de um time profissional devido a metodologia dos estudos presentes até 

hoje na literatura. O presente estudo buscou identificar as principais lesões e regiões acometidas 

quantificando as lesões de acordo com o mês da temporada. METODOLOGIA: Foi consultado os 

dados do departamento médico de um time profissional da série A do campeonato brasileiro de 

2012, constando a data da lesão, ou das lesões dependendo do jogador, o diagnóstico e a gravidade, 

o tempo de reabilitação e data de volta a rotina de treinos. RESULTADOS: A coxa foi o lugar mais 

acometido, e o diagnóstico mais comum foi o estiramento muscular seguido pela contratura. Os 

meses com maior incidência de lesão foram fevereiro e março, no primeiro semestre, e outubro e 

novembro, no segundo semestre. As recidivas de lesão de musculatura posterior de coxa ocorreram 

em quatro atletas. CONCLUSÃO: Os meses iniciais demonstram ser críticos devido a readaptação 

ao ritmo de jogos e treinos exigido dos atletas, bem como os meses finais da temporada onde o 

motivo pode ser a presença de fadiga. A coxa é o local mais atingido e as lesões musculares 

predominam no futebol.  

  



 

XVI MIPG – MOSTRA INTERNACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 139 

 

QUEM SE IMPORTA COM A FORMAÇÃO POLÍTICA DOCENTE?: AS PESQUISAS NO 

BRASIL ENTRE 1998-2015 

 

VIDAL DA MOTA FERREIRA 

 

Orientador(a): MARCIA MARIA DIAS PACHECO 

 

 

Resumo:  

O presente artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado que ora se encontra em andamento e 

objetiva analisar as pesquisas produzidas no Brasil entre 1998 e 2015 sobre a temática formação 

política de professores, identificando os processos e os ambientes formativos da consciência critica 

docente apontada pelas pesquisas, além de analisar o papel das iniciativas das 

instituições/organizações e da experiência pessoal na formação politica dos professores apontados 

por estes trabalhos. A análise foi realizada a partir das leituras dos resumos de artigos, dissertações 

e teses à disposição nos bancos de dados do Scielo, CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD), e da posterior leitura e análise desses trabalhos na íntegra. Foram 

localizadas (15) quinze pesquisas, sendo (08) oito artigos, (06) seis dissertações e (01) uma tese. A 

coleta de dados foi realizada por meio eletrônico e a metodologia utilizada foi a quanti/qualitativa. 

Os resultados encontrados revelam um número extremamente baixo de pesquisas voltadas à 

formação política docente. Foi possível observar também que as pesquisas apontam para alguns 

espaços (instituições/organizações) enquanto locais de formação e, para alguns processos 

formativos, em que, na maioria das vezes sobressaem às inciativas dos próprios professores na 

formação da consciência crítica. Finalmente, a pesquisa revelou que a formação política docente 

ocorre através de um mosaico de oportunidades, as quais os professores podem acessar durante o 

seu processo de desenvolvimento profissional.  
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GERADOR DE SINAL SPWM ATRAVÉS DE UM MICROCONTROLADOR BASEADO EM 

UMA ABORDAGEM GRÁFICA VIA EXCEL 

 

LUIZ CARLOS GOMES 

 

Orientador(a): MARCIO ABUD MARCELINO 

 

 

Resumo:  

Este trabalho busca elaborar uma abordagem para geração de um sinal SPWM em um 

microcontrolador 18F452 da família PIC, a partir da geração de um vetor construído na planilha do 

EXCEL, visando a construção de um inversor de tensão com controle de frequência para controle 

de velocidade de motor de indução. O sinal SPWM é uma técnica de modulação PWM gerada a 

partir de dois sinais: um sinal denominado modulador e outro denominado de portadora, sendo que 

o resultado da combinação desses dois sinais é um vetor de dados utilizado por um 

microcontrolador para gerar o sinal SPWM. Após um estudo bibliográfico e algumas simulações 

através de um gerador SPWM analógico, foram obtidos alguns resultados que foram destacados: 

limiares de operação do índice de modulação para operação na região linear e a geração de 

harmônicas no espetro de frequência resultante. O algoritmo para geração do vetor SPWM na 

planilha EXCEL utilizou um sinal senoidal modulador que foi discretizado no tempo e a portadora 

foi construída a partir de um conjunto de ondas triangulares, igualmente discretizadas no tempo. 

Esses sinais foram comparados e como resultado um vetor de 240 posições foi gerado para 

representar o sinal SPWM . O vetor gerado foi usado no programa em forma de tabela para gerar os 

sinais pulsados na porta do microcontrolador. O método apresentado para a geração do SPWM no 

microcontrolador mostrou-se viável e didaticamente muito eficiente, porém, para aplicações 

práticas, devido ao processo ser muito trabalhoso, recomendou-se algumas adaptações.  
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ENVOLVIMENTO DE TUTORES COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: INDICADORES DE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

MARIA DE FÁTIMA SERRA RIOS 

 

Orientador(a): MARCOS ROBERTO FURLAN 

 

 

Resumo:  

O texto objetiva apresentar aspectos do envolvimento de profissionias inseridos na Educação a 

distância, na sociedade brasileira, a partir das falas de tutores de uma universidade, falas estas que 

indicam a existência de representações sociais acerca da modalidade para o grupo. Trata-se de um 

recorte da pesquisa de mestrado da autora principal e tendo a proposta de estudar as representações 

sociais da Educação a distância de tutores em um curso a distância, este estudo adotou a entrevista 

semi dirigida e com o objetivo de traçar o perfil dos sujeitos foi aplicado um questionário. Os 

sujeitos informantes da pesquisa foram vinte tutores a distância do Curso de Pedagogia, a distância 

em estado do Nordeste brasileiro e vinculados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministério de Educação. Para a 

interpretação das falas oriundas das entrevistas buscou-se fundamentação na Teoria das 

Representações Sociais, que tem no francês Serge Moscovici seu maior expoente. Foram 

identificados aspectos psicossociais importantes, uma vez que reuniu falas que dizem respeito 

atitude (des) favorável à Educação a distância; revelaram uma mudança de percepção e conceito 

sobre a modalidade, indicando ter havido no grupo: resistência, preconceito com posterior aceitação 

e explícita necessidade de profissionalização para atuar à distância.  
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FATORES RELACIONADOS AO DESMAME MATERNO PRECOCE 

 

LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

 

Resumo:  

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida é comprovadamente benéfico, 

oferecendo vantagens físicas e psíquicas, nutricionais e imunológicas tanto para a mãe quanto para 

a criança. A interrupção precoce da amamentação ainda é uma realidade em vários países, inclusive 

no Brasil. O objetivo deste trabalho foi a identificação dos fatores relacionados ao desmame 

materno precoce. Pesquisa exploratória de caráter bibliográfico, desenvolvida a partir de artigos 

científicos utilizando os seguintes descritores: Fatores de desmame materno precoce e amamentação 

materna exclusiva encontrados no Portal do Ministério da Saúde e base de dados Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), publicados entre 2009 e 2014, no idioma português. 

Observou-se que a literatura mostra muitos fatores que podem ser atribuídos ao desmame materno 

precoce, como intercorrências mamárias no puerpério, problemas familiares, inadequada assistência 

da equipe de saúde, entre outros. O incentivo ao aleitamento materno é tarefa social de extrema 

relevância e apesar dos fatores que influenciam o desmame precoce, a maioria é passível de 

correções com ações educativas em saúde pelos profissionais envolvidos, assim como o incentivo á 

amamentação pelas leis trabalhistas, cumprindo a legislação de amparo á amamentação e 

oferecendo local adequado para a nutriz amamentar seu filho após o retorno ao trabalho, durante o 

período garantido pela lei. A capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde são de suma 

importância para a manutenção da amamentação, de forma que esses possam oferecer orientações e 

intervenções no processo do aleitamento materno, por meio de aconselhamentos individuais ou nos 

grupos de gestantes e puérperas.  
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NO BRASIL 

 

MARIA BEATRIZ FRANZE CONTE 

 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

 

Resumo:  

Este estudo procurou traçar um panorama da educação profissional de nível técnico no Brasil, desde 

as primeiras formas de preparo para o trabalho chegando aos dias atuais, em um cenário marcado 

pelo forte ritmo de globalização da economia, revolução da tecnologia da informação e da 

comunicação. Trata-se de um estudo bibliográfico e documental, elaborado por meio de consultas a 

artigos e outros trabalhos com histórico da educação profissional no Brasil, bem como os endereços 

virtuais oficiais do Ministério da Educação (MEC) e Programa Nacional de Acesso ao Emprego 

(PRONATEC). Na atualidade a educação profissional ganha destaque como forma de preparar os 

indivíduos para o mundo do trabalho e, neste contexto o governo federal é exigido, por meio do 

Plano Nacional de Educação (PNE), no sentido de promover aumento do número de matrículas 

nesta modalidade de ensino, bem como assegurar a qualidade da oferta. Uma das estratégias 

adotadas pelo governo visando alcançar as exigências do PNE foi o lançamento do PRONATEC, 

por meio do qual são ofertadas bolsas de estudos aos alunos matriculados no ensino médio e 

trabalhadores beneficiários de programas de transferência de renda. Verificou-se que o número de 

matrículas nesta modalidade de ensino aumentou, entretanto, a rede federal de ensino ainda 

apresenta ociosidade de vagas, seja pela dificuldade de oferecerem cursos de interesse das pessoas 

que buscam formação, seja pelos altos índices de evasão.  
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QUESTÕES SOCIAIS E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: A SAÚDE COMO DIREITO 

SOCIAL NA ESCOLA 

 

LETÍCIA ALESSANDRA SANTIAGO 

 

Orientador(a): MARIA ANGELA BOCCARA DE PAULA 

 

 

Resumo:  

A inserção da temática saúde na escola é de extrema importância para o desenvolvimento integral 

do aluno ao contemplar assuntos que envolvam prevenção de doenças e promoção da saúde 

devendo ser trabalhada de forma transversal nas disciplinas do currículo escolar do ensino 

fundamental. Direito à informação, à integralidade do cuidado e à igualdade no atendimento são 

diretrizes do Sistema Único de Saúde estabelecidas pela Lei 8.080/90, que oferecem ao indivíduo 

autonomia e responsabilidade no processo de obtenção e manutenção de sua saúde numa relação de 

corresponsabilidade entre Estado e população. Trabalho bibliográfico exploratório desenvolvido a 

partir da leitura de textos solicitados para a disciplina de Políticas Sociais na Formação da 

Sociedade Brasileira, assim como documentos do Ministério da Saúde e da Educação. Selecionados 

os textos que abordassem a temática cidadania, questões sociais, além da formação histórica do 

Brasil e como isso interfere no direito à saúde e à educação pelo cidadão, mais especificamente pelo 

aluno, pois a proposta da disciplina é fazer inferências entre a literatura e o objeto de estudo da 

dissertação. O objetivo do trabalho é analisar questões referentes á cidadania, problemas sociais e a 

formação da sociedade brasileira e como seus aspectos históricos se relacionam com meu objeto de 

pesquisa da dissertação intitulada A Saúde como tema transversal no ensino fundamental II: 

práticas docentes. A consciência sobre seus direitos, dentre eles o da saúde, faz com que o cidadão 

exija do Estado a elaboração e implantação de políticas sociais e econômicas que propiciem o bem-

estar da população.  
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PROFESSORES COORDENADORES PEDAGÓGICOS: UMA REVISÃO TEÓRICA E 

EMPÍRICA 

 

MIRRO ANDREOLO DA SILVA COSTA DE MORAES 

 

Orientador(a): MARIA AUXILIADORA ÁVILA DOS SANTOS SÁ 

 

 

Resumo:  

A formação continuada dos professores e o papel do Professor Coordenador nesse processo, se 

relaciona à constituição da profissionalidade dos formadores de professores formações docentes nas 

escolas da Educação Básica, ao estudo do Currículo proposto à rede estadual e aos desafios 

impostos pela prática de articulação das políticas educacionais com o cotidiano escolar. A pesquisa 

que buscará conhecer as trajetórias profissionais do Professor Coordenador Pedagógico exigiu a 

realização da revisão teórica e empírica sobre a Coordenação Pedagógica e sua função nos 

ambientes escolares da rede pública estadual. Para a realização dessa revisão de literatura foi 

conduzida uma pesquisa bibliográfica que buscou identificar os principais teóricos que discutem a 

Coordenação Pedagógica e as publicações sobre essa função nos ambientes escolares. Foram 

localizados na Scientific Electronic Library Online (Scielo) 86 artigos publicados de 2002 a 2015, 

referentes aos descritores coordenador pedagógico e formação docente. Não foram encontrados 

artigos para o descritor – professor coordenador – nessa biblioteca eletrônica. A pesquisa no Banco 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

resultou no levantamento de 64 dissertações com o marcador “coordenador pedagógico”. Já o 

descritor “professor coordenador” localizou 58 dissertações, enquanto que “formação docente”, 

com o maior número de resultados, indicou 1385 produções entre teses e dissertações. Considera-se 

que a temática sobre a Coordenação Pedagógica vem sendo objeto das mais variadas pesquisas, 

sendo, entretanto, bem menor o número de investigações sobre a pessoa do coordenador 

pedagógico.  
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EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO: CONQUISTAS E OS NOVOS DESAFIOS PARA UMA 

GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

ACÁCIO ALVES DE OLIVEIRA 

 

Orientador(a): MARIA AUXILIADORA ÁVILA DOS SANTOS SÁ 

 

 

Resumo:  

O presente artigo, através da pesquisa bibliográfica, busca reunir os conhecimentos científicos 

publicados a respeito das mudanças oriundas das reivindicações dos Movimentos Sociais por uma 

educação do campo que aconteça no campo e considere as características próprias e o respeito à 

cultura e interesses dos camponeses. Os resultados apresentam uma releitura da legislação 

decorrente destas lutas e das ações desenvolvidas a partir do I Seminário Por uma Educação Básica 

do Campo ocorrida em 1998. Identifica as reivindicações pela ampliação de direitos desde a 

Educação Infantil até a Universidade e a implementação de políticas públicas pelo Governo 

Brasileiro a partir das lutas engendradas pelos diversos Movimentos Sociais e de camponeses e sua 

preocupação em estabelecer parâmetros para uma gestão voltada para as escolas do campo, 

reconhecendo os impasses na relação entre movimentos sociais, Estado e Políticas. Os debates 

evidenciam o fato de que as conquistas fortaleceram a luta dos movimentos, ampliando o processo 

democrático e de participação popular na gestão pública, sem necessariamente substituir a função 

do Estado. Aliás, permanecem algumas contradições entre os Movimentos e o Estado, como a 

questão da participação das comunidades e movimentos sem torná-los representantes do próprio 

Estado, ou seja, participar sem estatizar. A pesquisa também mostra a busca por uma gestão 

participativa da educação que supere o modelo seriado e multisseriado nas Escolas do Campo, 

respeitando os tempos humanos dos alunos e não apenas considerando seu ciclo vital.  
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INFLUÊNCIA DA DISPONIBILIDADE DE ALIMENTO SOBRE POPULAÇÕES DE POMBOS 

EM PRAÇAS DA CIDADE DE TAUBATÉ 

 

JULIANO RODRIGUES HONORIO 

 

Orientador(a): MARIA CECÍLIA BARBOSA DE TOLEDO 

 

 

Resumo:  

O objetivo do presente trabalho foi observar a influência da disponibilidade de alimento sobre as 

populações de pombos (Columba livia) em três praças públicas da cidade de Taubaté, Estado de São 

Paulo no período de 22/08 à 05/09/2015. Os locais escolhidos foram as praças Santa Terezinha 

(30.033 m2), o Parque Dr. Barbosa de Oliveira (15.209,43 m²) e a Praça Monsenhor Silva Barros 

(10.105,07 m²). Para isso, foram realizadas contagens semanais dos pombos durante o período 

matutino, bem como visitas nas noites anteriores para se registrar as atividades humanas 

relacionadas à alimentação utilizada como fonte de alimento das aves. Durante um período de dez 

minutos Foram contabilizados os indivíduos e itens alimentares de origem humana presentes no 

solo. Os resultados mostraram que a Praça Monsenhor da Silva Barros foi o local que apresentou a 

maior população de pombos (349 aves), seguida da Praça Santa Terezinha (280 aves) e do Parque 

Dr. Barbosa (140 aves). A praça com maior número de aves está relacionada com a presença de 

pessoas que têm o hábito de alimentar pombos com ração e milho. Já na Praça Santa Terezinha 

onde ocorreu o menor número de aves não foi registrado pessoas com o hábito de alimentar os 

pombos e também do intenso fluxo de pessoas e animais domésticos no local não permite que as 

aves permaneçam no solo alimentando-se. Pela proximidade do terminal rodoviário que abriga 

diversos estabelecimentos comerciais que mantém uma fonte constante de alimento faz com que a 

população de pombos use o Parque Dr. Barbosa Oliveira apenas local de abrigo e reprodução não 

permanecendo na área. Ao final deste estudo conclui-se que a disponibilidade de alimento é um 

fator importante sobre a distribuição de populações de Columba livia em centros urbanos.  
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ANÁLISE DA EXPANSÃO URBANA ÀS MARGENS DO RIO UNA EM TAUBATÉ/SP 

 

MARLI APARECIDA PERIM 

 

Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

 

Resumo:  

A partir da década de 1960, Taubaté intensificou o setor industrial e consequentemente a expansão 

urbana, ao ponto de bairros rurais se transformarem em áreas urbanas. Nesse contexto, alguns 

bairros nasceram e cresceram ao longo da rodovia Oswaldo Cruz - SP 125, que liga a cidade de 

Taubaté e o litoral norte do estado de São Paulo, entre outros o bairro Registro, área de estudo do 

presente trabalho, localizado às margens do rio Una, pertencente à bacia hidrográfica de mesmo 

nome, inserido na região metropolitana do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. O objetivo 

geral deste trabalho foi identificar, mapear e interpretar o crescimento das ações antrópicas no 

período de 1960 a 2014, nas margens do rio Una, no de bairro Registro, no município de Taubaté, 

visando construir uma base de dados para subsidiar as políticas públicas relacionadas à ocupação da 

bacia do rio Una. Esta pesquisa utilizou dados a partir de fotos e imagens aéreas de diferentes anos: 

de 1962, de 1973, de 1977, de 2008 e, por último de 2014. As fontes geotecnológicas tem como 

vantagem o manejo de dados temporais, contribuindo para o planejamento de cenários futuros mais 

favoráveis ao meio ambiente e social da área em pesquisa. A análise se baseou em percentuais das 

áreas vetorizadas pelo programa Quantum GIS e a partir da aplicação do Índice de Transformação 

Antrópica – ITA. Para a avaliação das mudanças no uso e ocupação da área em estudo foram 

definidas as seguintes categorias: cursos d’água, mata, mata ciliar, campo de cultivo ou pastagem, 

área urbana. Os dados disponibilizados pelo georreferenciamento e vetorização foram eficazes para 

a geração de mapas cartográficos, quantificação e análise espacial e demonstram que a pressão 

antrópica se acentuou no espaço temporal, afetando, predominantemente, a área de preservação 

próxima aos cursos d‘água do bairro em estudo.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE EFICÁCIA ESCOLAR 

 

CARLA RIZZI ANTUNES DA SILVA BAFINI 

 

Orientador(a): MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

O presente artigo propõe uma revisão de literatura a respeito da Eficácia Escolar e dos insumos 

necessários para sua concretização na busca pelo Sucesso Escolar. Frente às dificuldades históricas 

do crescimento da educação, não só brasileira como mundial, objetiva apresentar uma discussão 

sobre a qualidade do ensino e propor que a mesma seja realizada de forma ampla e fundamentada. 

Utiliza-se para isso os fundamentos apresentados por Brooke & Soares a respeito da temática 

abordada e destaca que, para que se alcance o Sucesso Escolar, a Escola precisa ser eficaz, sendo 

que isso depende de alguns fatores ou insumos que são também apresentados neste debate: a 

presença de liderança, a autonomia da escola, o clima organizacional, a ênfase ao processo de 

ensino e aprendizagem e o desenvolvimento profissional dos professores envolvidos. Como 

metodologia adotada, o diálogo parte da revisão de literatura na tentativa de abrir ou mesmo dar 

continuidade a um debate acadêmico a respeito do assunto. A partir desta pesquisa, conclui-se que 

tais fatores ou insumos escolares, em conjunto, contribuem para o alcance da Eficácia Escolar e, por 

consequência, melhoram a Qualidade Educacional chegando ao considerado Sucesso Escolar. 

Tendo a consciência que tal proposta se mostra apenas como disparador para o amplo debate que a 

questão merece, não há nenhuma pretensão de que o assunto em questão seja esgotado ou satisfeito. 

Ao contrário disso, espera-se com este estudo que a discussão seja fomentada e cresça de forma 

ampla e enriquecida na busca por uma verdadeira Educação de Qualidade.  
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ESCOLA INTEGRAL: IMPACTOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INTEGRAL EM 

ESCOLAS DA DIRETORIA DE PINDAMONHANGABA 

 

ARETUSA VANESSA MELISSA ALVES 

 

Orientador(a): MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

A educação é tema de grandes debates e discussões políticas e sociais, por esse motivo, há a 

necessidade de pesquisas sobre as modalidades de ensino implantadas por políticas públicas com 

foco em melhoria da qualidade do ensino. Atualmente, as discussões acerca do aumento do tempo 

de permanência dos estudantes no interior escolar é um dos focos dos debates devido à expectativa 

de atendimento integral de 50% das escolas públicas até 2023, de acordo com as metas do Plano 

Nacional da Educação (PNE). Um exemplo de ampliação da jornada escolar é o Programa Ensino 

Integral (PEI) para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, implantado pelo Estado de São Paulo no 

ano de 2012 que visa alcançar metas, objetivos e resultados esperados pela sociedade e presentes na 

legislação brasileira, além de possuir como uma de suas características marcantes a criação da 

jornada integral para o Ensino Médio. Dessa forma, apresenta-se a implantação desse programa, que 

iniciou com 16 escolas no ano de 2012 e atualmente (2015) conta com 155 escolas que atendem o 

Ensino Médio. Destas, 82 escolas são exclusivamente de Ensino Médio e 73 atendem o Ensino 

Fundamental ciclo II e Ensino Médio. Objetiva-se apresentar os impactos relacionados à atividade 

docente na região da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba que adotaram o Programa Ensino 

Integral, bem como, relacionar com os indicadores de resultado do Estado de São Paulo (Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo - IDESP) e apresentar as diretrizes e 

concepções do programa, os modelos pedagógicos e de gestão. Assim, serão entrevistados docentes 

de três escolas da região da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba, contemplando três diferentes 

cidades (Pindamonhangaba, Campos do Jordão e Tremembé) e serão coletados os resultados do 

IDESP de escolas integrais nos anos de 2012 a 2015. As entrevistas com roteiros do tipo 

semiestruturada contemplarão três profissionais de cada escola que atuem como professores. Assim, 

os levantamentos dos dados obtidos pelas avaliações externas (IDESP) relacionadas às entrevistas 

dos profissionais das escolas permitirão analisar, de forma crítica, os aspectos relacionados à 

atividade docente nesse programa de ensino e os resultados apresentados por avaliações externas 

que vem sendo ofertada aos alunos ingressos no PEI, além da projeção de análises e perspectivas 

futuras de acompanhamento desse programa.  
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DA AUTONOMIA IDEALIZADA À AUTONOMIA CONSTRUÍDA: OS PROFESSORES-

TUTORES E O PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 

 

CRISTIANE SAMPAIO DE ALMEIDA CASTRO, MARCIA MARIA DIAS PACHECO 

 

Orientador(a): MARILDA PRADO YAMAMOTO 

 

 

Resumo:  

Este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar as concepções de autonomia dos professores-

tutores de Ensino Médio ligados ao Programa de Ensino Integral (PEI) proposto pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo e seu nível de convergência com os fundamentos basilares das 

diretrizes do programa estadual, as quais devem se concretizar no fazer docente. Como pressupostos 

teóricos para se pensar a autonomia, recorre-se a Freire, Morin, Gadotti e Perrenoud. Para o 

cumprimento dessa tarefa, será utilizado o método qualitativo, adequado a pesquisas de cunho 

exploratório, hermenêutico (interpretativo) e fenomenológico. A amostra será composta de 

professores-tutores representantes de duas escolas de dois municípios da Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba. Para as entrevistas semiestruturadas, haverá um roteiro de questões abertas. A 

análise dos dados seguirá os seguintes passos metodológicos: a ‘descrição fenomenológica’, com o 

objetivo de retratar o que é considerado como experiência consciente do entrevistado/sujeito; a 

‘redução fenomenológica’, com a elaboração de reflexão sobre os conteúdos que compõem a 

descrição; e a ‘interpretação fenomenológica’, com estágios de natureza hermenêutica 

(interpretativa). Espera-se, como resultados, que os entrevistados, sujeitos que respondem 

institucional, técnica e eticamente pelos resultados sociais de sua prática profissional, sejam 

portadores de uma gama de informações que garantam a fidedignidade exigida pelos dados.  
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A MISSÃO DO TERCEIRO SETOR – UM ESTUDO DOS ASPECTOS LEGAIS QUE O 

NORTEIA 

 

LÚCIO JOSÉ RANGEL 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

Tendo como amparo uma pesquisa bibliográfica, o presente artigo tem por objetivo comparar os 

três setores da economia, conceituando-os, enfatizando suas diferenças, estabelecendo a missão do 

Terceiro Setor, e estudando as principais legislações que norteiam o referido setor. O resultado da 

pesquisa bibliográfica evidenciou uma diversidade conceitual acerca do Terceiro Setor e uma 

complexidade quanto a sua missão que, mais do que complementar as atividades do governo, deve 

contribuir para o real desenvolvimento da sociedade. Foi possível verificar que as áreas de atuação 

das entidades deste setor, estão, na maioria, suprindo o papel estatal, e desta forma cumprindo a 

missão de colaborar para o desenvolvimento. O estudo das leis que fornecem guarida às entidades 

do Terceiro Setor demonstrou que estas ainda são insuficientes para regular todas as especificidades 

deste crescente setor, pois não estão acompanhando o ritmo da evolução das organizações privadas 

sem fins lucrativos no Brasil, que cumprem seu objetivo social. Outrossim, por outro lado, 

demonstrou que a mais nova legislação do Terceiro Setor, o Marco Regulatório das Organizações 

da Sociedade Civil, com o seu avanço causará impactos na administração das entidades do Terceiro 

Setor e merece especial atenção. Por fim, sugere-se para novas pesquisas o estudo dos impactos do 

Marco Regulatório nas entidades do Terceiro Setor.  
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A CONTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

LOCAL:ESTUDO DE CASO EM IMPERATRIZ – MA 

 

JANARA PEREIRA DOS SANTOS BORGES 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

Neste estudo, teve-se por objetivo, entender como capital social pode quebra paradigmas e 

contribuir na promoção do desenvolvimento local, a partir de experiência de qualificação 

profissional de mulheres do bairro Bom Jesus, periferia de Imperatriz, Estado do Maranhão pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Os principais resultados alcançados por 

este estudo demonstra que as mulheres que participam do Projeto Agulhas de Ouro – Costurando o 

Futuro que as capacitará a trabalhar na confecção de roupas de malha, indicam que elas são 

mulheres de baixa renda, com baixo nível de escolaridade e com pouca qualificação profissional, de 

forma que grande parte está desempregada ou atua no mercado informal de trabalho. Essas 

mulheres estão aproveitando a oportunidade de participar do curso como forma de adquirir novos 

conhecimentos, de se capacitarem para o acesso a empregos formais, e, em especial, para se 

estabelecerem como empreendedoras em um nicho mercadológico em que há demanda e espaço 

para o crescimento do investidor. A pesquisa se classifica como quantitativa, uma vez que os dados 

foram colhidos em campo a partir de um questionário estruturado com questões fechadas de 

múltipla escolha. O método utilizado foi o indutivo, já que se trabalhou uma amostra significativa, 

cujos resultados podem ser generalizados ao todo o universo.  
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A GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE ARTIGOS 

PUBLICADOS ENTRE 2011 E 2015 

 

JULIO CEZAR DE LARA 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste trabalho é apresentar um levantamento de como está configurada a pesquisa 

acadêmica sobre a Gestão no Ensino Superior do Brasil. Baseado em um estudo bibliométrico, 

realizado em agosto de 2015, com periódicos brasileiros da área de Gestão, classificados de acordo 

com as categorias de qualidade regulamentada pela CAPES, foram selecionados doze periódicos 

com Qualis A1 até B3 identificando quarenta e quatro artigos que fazem referencia a temática 

proposta. Dos artigos identificados na pesquisa inicial apenas doze foram selecionados para uma 

análise do conteúdo detalhada por tratar com precisão sobre a Gestão no Ensino Superior. Os 

artigos não selecionados tratavam de assuntos variados, merecendo destaque para as discussões 

sobre o ensino e a extensão das Instituições de Ensino Superior, as oportunidades e os desafios da 

Educação à Distância no Brasil e os trabalhos de percepções da comunidade acadêmica quanto a 

prestação de serviços universitários e sua relação de consumo sustentável. Com a adoção de uma 

metodologia descritiva-exploratória, os artigos selecionados para analise demonstraram que suas 

subáreas de conhecimento estão relacionadas a Administração de Recursos Humanos, Planejamento 

Estratégico, Administração da Produção, Sistema de Informação Gerencial, Mercadologia e 

Desenvolvimento Organizacional. Assim, apesar de identificar uma produção mínima sobre a 

temática, os resultados apontaram que os artigos publicados até 2013 possuíam a tendência de 

publicação na subárea de Administração de Recursos Humanos e após o ano de 2013 a tendência 

demonstrada se altera para as subáreas de Sistema de Informação Gerencial e Planejamento 

Estratégico.  
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EDUCAÇÃO E TRABALHO: DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL. 

 

TAISE ELEN LOPES, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo descrever o conceito e a evolução sobre o tema educação e 

trabalho envolvendo o desenvolvimento de políticas públicas de educação e qualificação 

profissional no Brasil. Para a apresentação desses conceitos foi utilizado o método da pesquisa 

bibliográfica buscando fontes relacionadas com o tema, de natureza básica e com abordagem 

qualitativa. Os resultados obtidos demonstram que houve um desenvolvimento no Brasil quando 

analisado e comparado com o desenvolvimento mundial. Mas, ultimamente, tem apresentado 

retrocesso com impactos na economia e nas relações de trabalho. É preciso ser revisto para 

desenvolver novas políticas públicas de educação e qualificação profissional mais realistas e mais 

atuais para dar continuidade ao desenvolvimento do país. É de conhecimento que a educação é um 

dos fatores primordiais para a competitividade, mas ela, isoladamente, não consegue resolver todos 

os problemas do desenvolvimento. Faz-se necessário uma reformulação geral do ensino para 

propiciar um choque de desenvolvimento no país. Este choque precisa tocar e sensibilizar todos os 

atores envolvidos no processo: o profissional, o empregador e o Estado. É preciso a gestação de um 

plano sério que possibilite a construção de algo realista e efetivo e que não favoreça apenas uma das 

partes envolvidas e interessada.  
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LIDERANÇA ESTRATÉGICA : UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NA SCIENTIFIC 

PERIODICALS ELETRONIC LIBRARY (SPELL) 

 

CESAR AUGUSTO ILÓDIO ALVES 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho teve como objetivo analisar artigos publicados com o tema central “Liderança 

Estratégica”, junto a base de dados SPELL (Scientific Periodicals Eletronic Library) que é uma base 

de dados fundada em 2008, cuja finalidade é a indexação, pesquisa e disponibilização gratuita de 

produção científica das áreas de Administração, Contabilidade e Turismo. A metodologia adotada 

foi de cunho exploratório descritivo, com análise bibliométrica e de natureza quantitativa. Em 

pesquisa realizada nesta base de dados, foram encontrados trinta e sete (37) artigos com a descrição 

exata de “liderança estratégica”. Dentre os artigos encontrados pode se verificar que os autores em 

geral possuem formação acadêmica na área de gestão e que os artigos foram escritos sem um padrão 

estabelecido de autores, sendo que onze (11) ou 29,72%, destes artigos foram escritos 

individualmente e vinte e seis (26) ou 70,28% foram escritos por dois (02) ou mais autores, sendo 

estes concentrados quase que em sua totalidade na área da administração. Para construção dos 

artigos foram utilizadas diversas fontes, incluindo documentos e bibliografias, e mesmo apesar da 

base ser a liderança estratégica, cada artigo verte para um segmento, tratativa ou abordagem distinta, 

demonstrando com isto a riqueza de possibilidades de aplicação dos conceitos de liderança.  
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HABILIDADES SOCIAIS PROFISSIONAIS: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NOS ANAIS DO 

SIHS, DE 2007 A 2013 

 

ANDREZA CRISTINA BOTH CASAGRANDE KOGA 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

Esta pesquisa teve como objetivo realizar um estudo bibliométrico dos resumos publicados nos 

Anais do Seminário Internacional de Habilidades Sociais, de 2007 a 2013, identificando: a 

representatividade das Habilidades Sociais Profissionais; sua evolução no período analisado; área 

de maior interesse dos pesquisadores; pesquisadores, universidades, região e país com maior 

publicação; modalidades escolhidas para apresentação e os objetivos destas pesquisas. A amostra 

foi composta por 570 resumos, que foram lidos e categorizados entre áreas da Saúde, Educação ou 

Profissional, encontrando-se 56 deles direcionados às habilidades sociais profissionais. O ambiente 

Organizacional representa 41% da categoria Profissional. Constata-se uma concentração de 

publicações de autores da região Sudeste do Brasil, vinculados à Universidade de Taubaté 

(UNITAU), havendo a participação de outras universidades e autores, mas com menor numero de 

publicações, incluindo universidades da Espanha e Argentina. A maioria dos trabalhos foi 

apresentada na modalidade Painel, tendo como principais objetivos o Treino, Identificação e 

Avaliação das Habilidades Sociais Profissionais. Esta área é carente de publicações, podendo-se 

sugerir outros estudos que abordem a construção e validação de instrumentos específicos para a área 

Profissional, desenvolvimento de procedimentos de observação direta dessas habilidades e voltados 

para a definição do termo “habilidade social profissional”. Estes resultados revelam o panorama das 

publicações deste evento, entretanto, estudos em fontes diferentes podem confirmar, ou não, os 

resultados aqui divulgados.  
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ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS E DIFICULDADES A 

SEREM ENFRENTADAS 

 

ADRIANA BATISTA RIBEIRO ROSA, ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

A educação é uma das grandes chaves para o alcance do desenvolvimento em qualquer país e no 

Brasil não é diferente. O País conta com uma grande quantidade de cursos e instituições de ensino 

superior, porém ainda existem algumas dificuldades que precisam ser enfrentadas. Além das 

dificuldades existentes para o ingresso e conclusão do curso superior por parte do aluno, muitas 

faculdades mostram que a qualidade no ensino não tem acompanhado o crescimento da oferta dos 

mesmos. O artigo analisa a história do ensino superior no Brasil, algumas dificuldades enfrentadas 

pela população e, através de dados coletados do INEP/MEC, é possível analisar o crescimento do 

número de alunos matriculadas em cursos superiores, o crescimento das instituições de ensino 

superior (IES) e também o índice de qualidade no ensino obtido. A pesquisa utilizada nesse estudo é 

a pesquisa documental e também exploratório descritiva utilizando consultas às fontes associadas ao 

assunto de forma direta e indireta. Pode-se concluir nesse artigo que após toda uma análise feita o 

Brasil ainda enfrente dificuldades no sistema de ensino superior, porém é possível acreditar que a 

educação superior no país esta alcançando avanços e poderá conseguir ainda mais êxito 

relacionados a ciência, tecnologia, sociedade e desenvolvimento cultural.  
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE O PAPEL DAS 

UNIVERSIDADES NA GERAÇÃO DE PATENTES 

 

ROBERTO TIKAO TSUKAMOTO JUNIOR 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

O objetivo do presente estudo foi realizar uma pesquisa quantitativa, através do método de análise 

bibliométrica, de trabalhos acadêmicos, em nível de mestrado e doutorado (dissertações e teses), 

publicados e disponibilizadas através dos bancos de dados da Capes (Banco de Teses) e do Ibict 

(Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações). Foram quantificados os estudos e pesquisas 

que relacionam a geração de patentes e com as universidades. Nesta pesquisa foram utilizados os 

descritores “universidades” e “patentes”, cujo resultado consolidado dos dois bancos de dados 

consistiu numa amostra de 26 trabalhos. Ambos os bancos de dados mostraram-se inconsistentes ao 

precisar a quantidade de documentos que armazenam e/ou a data de publicação de seus documentos. 

Entretanto, essa inconsistência não afetou o presente estudo em razão do pequeno números de 

resultados obtidos. Os resultados mostraram uma maior concentração de produção acadêmica do 

tema pesquisado na Região Sudeste - o que se pode considerar esperado em razão da concentração 

de universidades e programas de pós-graduação nessa região. Outro dado relevante, mas ainda 

inconclusivo, é que os trabalhos com a temática pesquisada surgem a partir de 2010. A pesquisa 

bibliométrica apresenta-se então, como uma ferramenta primordial para se realizar o balanço da 

produção acadêmica sobre a temática e sobre a base bibliográfica que os demais autores se 

fundamentam.  
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EVENTOS POTENCIALIZADORES DO TURISMO REGIONAL: FIPE - FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE PESCA 

 

MARCO AURELIO CAVALCANTE 

 

Orientador(a): MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

 

Resumo:  

O presente estudo faz uma análise da importância de eventos turísticos regionais, através de uma 

pesquisa sobre o evento turístico realizado no município de Cáceres por ocasião do FIPe – Festival 

Internacional de Pesca. Evento que permite ao seguinte questionamento: qual a importância da FIPe 

– Festival Internacional de Pesca, como evento potencializador do turismo regional para a cidade de 

Cáceres-MT? O município de Cáceres situa-se no oeste do Estado de Mato Grosso, e é conhecido 

como “Princesinha do Paraguai”, visto que o rio Paraguai serpenteia no entorno da cidade, é 

considerado também, o Portal do Pantanal mato-grossense, como reconhecimento potencial turístico, 

o aludido festival está incluso no “Guinness World Records”, livro dos recordes, como o maior 

evento de pesca esportiva embarcado em água doce do mundo, evento este que ocorre anualmente. 

O Evento turístico regional pode ser definido como qualquer acontecimento que desperta interesse 

especial, capaz de atrair público e de mobilizar meios de comunicação e recursos e pode englobar 

espetáculos, exposições e competições. O estudo foi desenvolvido utilizando-se depoimentos de 

autoridades locais, empresários e público em geral. A presente análise tem como proposta informar 

sobre as potencialidades do aludido evento turístico, ressaltando seus aspectos econômicos, sociais 

e geográficos, fazendo uma análise da relação existente entre o evento e o turismo, evidenciando a 

importância da infra-estrutura urbana necessária à sua realização, a descrição do Festival de Pesca e 

suas principais atrações e a realização do 34º Festival Internacional de Pesca ocorrido neste ano.  
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O PROJETO EDUCACIONAL METODISTA EM UM ESTUDO DE CASO: O COLÉGIO 

AMERICANO DE TAUBATÉ/SP (1890-1894) 

 

CHRISTIANE GRACE GUIMARÃES DA SILVA 

 

Orientador(a): MAURO CASTILHO GONLALVES 

 

 

Resumo:  

Esta pesquisa, circunscrita ao Grupo de Pesquisa História dos Intelectuais e Instituições da 

Educação Brasileira, se propõe a examinar as relações entre o metodismo e o campo da educação, 

tendo como referência uma instituição educacional instalada na cidade de Taubaté/SP entre 1890 e 

1894. A atuação dos metodistas na educação escolar se fez presente especialmente entre o final do 

século XIX e início do XX, momento que o Brasil vivia a transição entre Monarquia e República e 

uma nova realidade do Estado Laico. Os protestantes vislumbraram então, nesse momento de 

transição, uma possibilidade eficaz de inserção do metodismo no Brasil, especialmente pelo 

caminho da educação escolar. A inserção desse projeto educacional de caráter proselitista não 

ocorreu de forma tranquila, pois o temor do setor católico da cidade era a perda de uma hegemonia, 

abalada pela vinculação da ideia do catolicismo com o espírito aristocrático e conservador, 

contrapondo-se a uma versão religiosa dos ideais liberais e democráticos, representados pelos 

protestantes. Em uma cidade interiorana de profunda tradição católica, era uma ameaça que 

precisava ser combatida. Tendo como fonte privilegiada os jornais que circulavam na época, 

especialmente dois de posições antagônicas, O Noticiarista, ligado à igreja católica e o Jornal do 

Povo, que representava um segmento da sociedade ligado ao movimento republicano e também 

utilizando como fonte as conferências organizadas pelos metodistas, esta pesquisa pretende, dentro 

da perspectiva da História Cultural na análise das fontes, examinar as relações entre o projeto 

educacional metodista e a instalação do Colégio Americano de Taubaté/SP.  
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PROFESSOR X TECNOLOGIA: “USO DA FERRAMENTA BLENDSPACE EM SALA DE 

AULA” 

 

LUARA APARECIDA RUSSO DE CASTILHO, MIRIAM LUCIA DIAS MACEDO 

RODRIGUES ALVES 

 

Orientador(a): MIGUEL ADILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR 

 

 

Resumo:  

Como tornar as aulas mais dinâmicas, atrativas e informativas? Esta deve ser a indagação principal 

da grande maioria dos docentes no Brasil. A educação passa por constantes mudanças e o aluno do 

século XXI que está cercado por novas tecnologias exige que as mesmas também ultrapassem o 

muro escolar. Para isto o professor deve buscar mecanismo ou ferramentas que deixem as aulas 

mais atrativas e dinâmicas. Uma pesquisa recente, divulgada pelo portal Aprendiz, do UOL, aponta 

que a web pode ser utilizada para criar uma interatividade entre alunos e professores, por meio da 

conexão de mídias. Para isto, a propomos o uso da ferramenta Blendspace, em sala de aula, para 

que aconteça uma interação maior entre aluno/professor. Este recurso possibilita que a aula se torne 

mais interessante agregando informações atualizadas ao assunto tratado em qualquer disciplina do 

meio escolar. O Blendspace pode servir como um facilitador seja: com o acesso à internet, por meio 

das ferramentas Google; trazer novas informações ao conteúdo; dinamizar a forma que o material é 

passado ao aluno com apresentação de vídeos, fotos, notícias e músicas e aproximar o educador do 

educando tendo em vista os mecanismos disponibilizados pelo Blendspace. Sabemos que neste 

universo tecnológico várias ferramentas são oferecidas para auxílio na educação, optamos em 

apresentar o Blendspace por considera-lo completo: rápido, fácil e educativo.  
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS NA SOLDA GMAW E LASER NO 

MATERIAL DUAL PHASE 600 

 

WAGNER DUARTE ANUNES 

 

Orientador(a): MILTON SERGIO FERNANDES FERNANDES LIMA 

 

 

Resumo:  

O uso de aços de alta resistência (sigla AHSS, em inglês) vem crescendo nas industrias automotivas 

e aeroespacial. O estudo se justifica pelas vantagens desse tipo de aço, em relação aos aços C-Mn 

comuns, no que se refere à resistência específica, ou seja, resistência mecânica pelo peso e o 

processos para a soldagem desta classe de aços estão em amplo estudo. No presente trabalho foi 

analisado as propriedades mecânicas da solda GMAW e da solda laser no aço de alta resistência 

Dual Phase 600 (DP600), então foi comparadas as propriedades mecânicas entre as juntas soldadas 

por ambos os processos. O processo de soldagem GMAW foi realizado no laboratório de soldagem 

na UNITAU (Universidade de Taubaté – Taubaté-SP.) e a soldagem a laser foi realiza do no 

laboratório de Desenvolvimento e Aplicações de Lasers e Óptica (DedALO) no IEAv (Instituto de 

Estudos Avançados – São José dos Campos – SP.). Para avaliar a resistência, foi realizado um 

estudo comparativo de tração e dureza. Para caracterizar o metal base e a junta soldada, foram 

realizadas análises da microestrutura, resistência mecânica e dureza. Das análises de caracterização, 

foi possível evidenciar uma microestrutura básica das soldas em bainiticas e muito mais finas para a 

soldagem a laser, nas propriedades mecânicas em principal a ductilidade a soldagem a laser é 

superior, devido ao amolecimento da martensita do metal base na soldagem GMAW.  
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A PREVISÃO DE DEMANDA E SUA INFLUÊNCIA NA PERFORMANCE DAS REDES 

LOGÍSTICAS 

 

EDUARDO FREIRE GALBAN, LUIZ FERNANDO FIORIO, DANIEL FERNANDES DE 

NOBREGA, CAROLINE ALVES DOS SANTOS 

 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

 

Resumo:  

Resumo O presente artigo tem como objetivo descrever os pontos relevantes quanto à importância 

da previsão de demanda na performance de redes logísticas, onde se abordam as características que 

envolvem o planejamento e previsão de demanda aplicada a diversas organizações, com a finalidade 

de atender seus mercados e segmentos, atuando de forma efetiva na melhoria da performance das 

redes logísticas operadas. O trabalho abordará em seu conteúdo a logística uma pesquisa com a 

visão histórica da Logística, a Cadeia de Suprimento, Gestão de Demanda, Previsão de Demanda, 

Planejamento de Produção, Planejamento de Compras e finalmente a Previsão de Vendas e Entregas, 

sendo estes os tópicos considerados relevantes para melhor entendimento da pergunta de problema 

do trabalho. Baseado na literatura disponível, tanto em livros como em meio eletrônico, a partir de 

artigos e dissertações, observaram-se estudos de diversos autores com o intuito de se obter uma 

visão mais ampla do tema. A metodologia utilizada caracteriza o trabalho como uma pesquisa 

exploratória, quanto aos seus objetivos, e, do ponto de vista de sua natureza, é uma pesquisa 

aplicada, pois objetiva a aplicação prática dos conceitos pesquisados, com abordagem qualitativa 

em razão do aspecto de relação que se faz com o contexto observado. Conduzido por estes métodos, 

foi possível elaborar uma pesquisa do tema abordado na busca por respostas ao problema 

apresentado, obtendo-se também uma visão realista e o diagnóstico possível dos entraves e 

dificuldades que muitas empresas encontram ao planejar a demanda futura de seus produtos e 

serviços.  
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INTEGRAÇÃO ENTRE PROCESS FAILURE AND EFFECT ANALISYS E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

 

WANDER SCHMIDT, JEAN CARLO DETIMERMANI DOS SANTOS, CAIO JOSÉ WEBER 

GUAZZELLI 

 

Orientador(a): MIROSLAVA HAMZAGIC 

 

 

Resumo:  

No mundo globalizado, onde a informação é um dos recursos de maior valor, busca-se 

constantemente a integração de ferramentas operacionais com a tecnologia da informação, aliando 

dados, análise e resultados, em uma única forma de ação, reduzindo tempo, custos e todos os 

recursos necessários para o funcionamento dos negócios. De acordo com esta premissa, este artigo 

busca analisar a viabilidade de integração da ferramenta PFMEA (Process Failure and Effect 

Analisys),utilizada com sucesso nos ambientes industriais, com os sistemas de programação de 

gestão da informação. O autor parte do princípio que a soma da agilidade dos sistemas de 

informação, no processamento e disponibilização da informação, com a precisão e consistência 

proporcionado pelo PFMEA, no direcionamento em ações de melhoria da qualidade do produto e 

do processo, pode contribuir para que melhores decisões sejam tomadas, resultando em produtos e 

processos mais confiáveis. Para analisar a viabilidade dessa proposta, foi adotada a revisão 

bibliográfica como método de pesquisa, buscando analisar os conceitos básicos, estudos de caso e o 

estado da arte de ambas as ferramentas. A partir desse referencial teórico e das experiências práticas 

observadas nos estudos de caso, buscou-se levantar os benefícios dessa integração e as dificuldades 

na implementação e operação de um sistema com essa característica, concluindo com a avaliação do 

impacto dessa integração na qualidade da informação, do produto e processo e na mão de obra, 

considerando, nesse último elemento, prováveis necessidades de mudanças na carga e na cultura de 

trabalho.  
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A TERCERIZAÇÃO NAS GRANDES EMPRESAS - VANTAGENS E DESVANTAGENS DA 

TERCEIRIZAÇÃO 

 

DULCE ALVES DOS SANTOS 

 

Orientador(a): MIRTHIS CZUBKA DE ABREU ÂNGELO 

 

 

Resumo:  

Este artigo científico tem como finalidade um estudo mais aprofundado dos benefícios e prejuízos 

que podem aparecer dentro de uma grande ou média empresa, com a contratação de serviços 

terceirizados, sendo que vantagens podem ocorrer haja vista a necessidade atual das empresas se 

especializarem cada vez mais, pois é uma tendência do mercado que se tornam cada vez mais 

exigente e muito mais maduro. Por terceirização compreende-se a prestação de serviços ou bens 

onde antes era um componente prestado pela própria empresa que hoje não pode perder seu tempo 

com serviços ou bens que não é o fim a que ela se propõe, um exemplo disto é: Uma montadora de 

automóvel não pode hoje se prender e se desgastar com serviços de limpeza, higiene ou mesmo 

refeição para os funcionários dentro de suas unidades, que tem o fim maior em montar automóveis, 

para isto contrata empresas especializadas neste tipo de serviço. No momento em que se discute o 

impacto da carga tributária no crescimento das empresas, a terceirização de serviços mostra-se 

como opção preferencial de um número cada vez maior de administradores. Concentração da 

empresa que contrata o serviço na sua atividade fim, possibilitando uma maior eficiência e 

conseqüente competitividade que é a mais importante delas.  
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A RELAÇÃO ENTRE O SHOPPING CENTER E O CONSUMO DO JOVEM DA CIDADE DE 

PINDAMONHANGABA  

 

JOÃO CARLOS MARTINS GOMES DA SILVA 

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo investigar a influência que o Shopping Center representa sobre 

o endividamento financeiro do jovem da cidade de Pindamonhangaba SP. Sendo o Shopping Center 

um centro de lazer, entretenimento e compras, buscou-se compreender como este ambiente pode 

influenciar o modelo de comportamento deste jovem e consequentemente como seu padrão de 

consumo pode leva-lo a potenciais endividamentos financeiros. A avaliação das relações sociais do 

jovem com seus pares, a forma como se comportam, seus impulsos de compras, seu entendimento 

sobre a diferença de bens utilitários e bens simbólicos e a análise do ambiente proporcionado pelo 

Shopping Center fazem parte dos estudos propostos nesta pesquisa. Além disto, foi realizada uma 

retrospectiva histórica da criação dos Shopping Centers e sua chegada ao Brasil, sua evolução, e 

dados estatísticos. Quanto ao delineamento, buscou-se como procedimento técnico a utilização de 

referências bibliográficas. Utilizou-se como objetivo o caráter exploratório, embasado na revisão da 

literatura e busca de dados quantitativos sobre o objeto da pesquisa, por meio de consulta a livros e 

bases de dados oficiais. Buscou-se explorar e conhecer algumas características do objeto estudado, 

podendo assim contribuir para a realização de novos estudos no futuro.Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica e exploratória com abordagem quantitativa. Conclui-se que a falta de conhecimento 

prévio em educação financeira pelo jovem é agravada pelo apelo comercial e os atrativos do 

shopping center. O conhecimento aqui pesquisado pode contribuir para o desenvolvimento 

regional.  
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ECONOMIA SOLIDÁRIA: O DEBATE TEÓRICO NO BRASIL. 

 

ANA IRACEMA NEVES FAGUNDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA, EDSON TRAJANO 

VIEIRA 

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste artigo foi verificar a atual realidade da temática Economia Solidária no campo 

teórico brasileiro. Para isso, delimitou-se a pesquisa à perspectiva acadêmica dos três autores 

teóricos brasileiros mais citados em trabalhos acadêmicos que buscam conceituar a Economia 

Solidária. Esse recorte é justificado porque se entende que, por serem os autores brasileiros mais 

citados, são importantes formadores de opinião sobre o tema no campo teórico brasileiro. Dessa 

forma, ao estuda-los pode se entender como ocorre o atual debate teórico sobre o tema Economia 

Solidária no Brasil. Para a identificação dessa amostra utilizou o trabalho dos autores Caldino e 

Paula (2013). Verificou-se através deste que os três autores brasileiros mais citados são: Singer, 

França Filho e Gaiger. Para a elaboração desse trabalho foram utilizadas pesquisas exploratória, 

bibliográfica e documental. Este artigo apresenta resumidamente a formação acadêmica e o 

entendimento de cada um dos autores. Depois evidencia a discussão teórica entre os autores da 

temática Economia Solidária, quanto ao conceito, às características, ás organizações e entidades que 

a compõe e o seu papel social. Ao término desta pesquisa concluiu-se que a diversidade de opiniões 

entre os autores de economia solidária demonstra a pujança e o interesse que o conceito desperta em 

pesquisadores de diversas áreas, o que favorece a consolidação de uma nova área do saber que 

vincula a experiência social com a economia, a sociologia e as políticas públicas.  
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O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AS POLÍTICAS DE 

AGRICULTURA FAMILIAR EM CADEIAS PRODUTIVAS 

 

ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO, ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA 

TASSARA, PATRÍCIA RUDINELI DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSÉ LUIS GOMES DA SILVA, 

RAQUEL VIEIRA INACIO, RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA 

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o mais antigo programa do Brasil com 

essa finalidade e um dos maiores do mundo, possuindo um contexto histórico de evolução e estando 

atualmente associado a outras políticas públicas também voltadas ao desenvolvimento. O objetivo 

desse artigo é analisar mediante delineamento bibliográfico, o contexto histórico do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar e a interação desse programa com Políticas voltadas à Agricultura 

Familiar, para possível fortalecimento de cadeias de produção e promoção do desenvolvimento. A 

pesquisa realizada caracteriza-se quanto aos objetivos como exploratória e quanto à abordagem do 

problema como qualitativa, com instrumentos de coleta e análise de dados caracterizados através de 

delimitação bibliográfica. Observou-se que a aquisição de alimentos da Agricultura Familiar para a 

merenda escolar constitui um desafio, todavia ao mesmo tempo um grande avanço na medida em 

que valoriza os costumes e hábitos alimentares da região, impulsiona a produção local desses 

alimentos, reforça a Agricultura Familiar e colabora para o desenvolvimento da economia local. Por 

sua vez, mesmo havendo previsão legal de que no mínimo 30% (trinta por cento) dos repasses 

sejam direcionados para aquisição de produtos da Agricultura Familiar, a sua efetivação ainda 

representa um grande desafio em algumas regiões do país, dependendo de articulação 

amadurecimento, e planejamento de toda a cadeia entre quem compra e quem vende os alimentos.  
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A IMPORTÂNCIA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

LOCAL E REGIONAL 

 

ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO, EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO 

OLIVEIRA , ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, PATRÍCIA RUDINELI DOS 

SANTOS OLIVEIRA, ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA, GILMAR VIEIRA DE REZENDE  

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

Os Arranjos Produtivos Locais (APLs) são um aglomerado de empreendimentos em sua maioria 

Micro e Pequenas Empresas (PMEs) as quais passam mantêm entre si vínculos, mesmo que 

embrionários, com foco no conjunto de atividades em que se compõe e a elevação do envolvimento 

e a interação entre seus membros. O objetivo desse artigo é investigar a importância dos Arranjos 

Produtivos Locais para possível concretização do desenvolvimento local e regional. A pesquisa 

desenvolvida caracteriza-se quanto à sua natureza como básica, quanto aos seus objetivos como 

exploratória e quanto à abordagem do problema como qualitativa, com instrumentos de coleta e 

análise de dados caracterizados através de delimitação bibliográfica. Verificou-se que a interação 

inerente ao Arranjo Produtivo Local engloba a participação de empresas sejam elas fornecedoras de 

bens enquanto matéria prima ou mesmo produto final ou de serviços de diferente natureza, 

englobando ainda a participação de instituições ou organizações do setor privado e também público 

volvidos dentre outras atividades na promoção da pesquisa, no recrutamento e qualificação de 

pessoal. Conclui-se que o modelo de Arranjo Produtivo Local é um importante modelo de 

desenvolvimento local, entendendo “local”, não apenas como o espaço em que se encontram 

instalado, mas inclusive de uma região composta de vários municípios, sendo para o Estado uma 

ferramenta de Política Pública e para os seus membros um caminho de obter benefícios em seu 

negócio que provavelmente não poderiam ser alcançados caso estivessem agindo isoladamente.  
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A REPRESENTATIVIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS E DO DESENVOLVIMENTO 

 

ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO, ADRIANA LEÔNIDAS DE OLIVEIRA, EDSON 

TRAJANO VIEIRA, ANNE KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, PATRÍCIA 

RUDINELI DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO SANT´ANA NOGUEIRA 

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda, criado em 2003 em substituição de 

outros programas sociais do Governo Federal. O objetivo desse artigo é analisar mediante 

delineamento bibliográfico a importância do Bolsa Família para possível concretização dos direitos 

sociais e promoção do desenvolvimento. A pesquisa realizada caracteriza-se quanto aos objetivos 

como exploratória e quanto à abordagem do problema como qualitativa, com instrumentos de coleta 

e análise de dados caracterizados através de delimitação bibliográfica. Verificou-se que o aumento 

da renda familiar e a consequente redução da pobreza podem apresentar efeitos positivos para o 

crescimento econômico e o desenvolvimento regional, bem como efeito direto sobre a qualidade da 

alimentação e a melhor distribuição do tempo dos membros familiar, entre o trabalho, a educação e 

o lazer possibilitando medidas de proteção às crianças. Conclui-se que o Bolsa Família possui 

diferentes benefícios e se divide em 3 dimensões: 1) Transferir renda para imediato alívio da 

pobreza; 2) As condicionalidades de acesso à educação, saúde e assistência social; e, 3) A prática de 

outras ações para a superação da vulnerabilidade e o desenvolvimento das famílias. Além disso, o 

mesmo não se trata da almejada “Renda Básica de Cidadania”, porém, até que esta se efetive como 

um direito, o Bolsa Família tem sido no Brasil o principal representante no enfrentamento da 

pobreza e da reprodução do seu ciclo entre gerações.  
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DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

ANDRE LUIS DOS SANTOS CARVALHO, MARCELA BARBOSA DE MORAES, ANNE 

KELLY APARECIDA DE SOUZA TASSARA, PATRÍCIA RUDINELI DOS SANTOS 

OLIVEIRA, ROGÉRIO HENRIQUE OHHIRA, GILMAR VIEIRA DE REZENDE  

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

A partir dos anos 1980 o conceito de desenvolvimento sofreu consideráveis transformações sendo 

associado ao termo sustentabilidade. Isso originou um discurso consciente de que as empresas 

devem buscar não apenas o crescimento econômico, mas também a preservação do meio ambiente, 

a qualidade de vida e o bem-estar social. O objetivo desse artigo é investigar mediante delineamento 

bibliográfico os aspectos da responsabilidade social empresarial na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. A pesquisa desenvolvida caracteriza-se quanto aos seus objetivos como descritiva e 

quanto à abordagem do problema como qualitativa, com instrumentos de coleta e análise de dados 

caracterizados por meio de delimitação bibliográfica. Verificou-se que o conceito de 

desenvolvimento, sendo associado à sustentabilidade, pauta-se na adoção de práticas que devem 

proporcionar o equilíbrio entre a viabilidade econômica, a responsabilidade social e a consciência 

ambiental, conferindo às empresas uma posição de protagonistas das transformações sociais, 

passando a ser corresponsáveis pelo bem-estar da coletividade. Assim, as ações de responsabilidade 

social empresarial, ligadas à ideia de sustentabilidade, permitem que as empresas sejam cada vez 

mais influentes no desenvolvimento em escala menor, ou seja, regional e local, sendo desejável que 

se efetivem protagonistas na promoção da cidadania, na geração e justa distribuição de renda, na 

melhoria das condições de vida, na utilização equilibrada dos recursos naturais e no atendimento 

das necessidades sociais.  
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EDUCAR PARA DESENVOLVER O SER BIO-PSÍQUICO-SOCIAL: CONSTRUIR AS 

CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 

 

OCIONIRA RODRIGUES SOARES, EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO 

OLIVEIRA  

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

Desenvolver capital humano produtivo e social, a partir da educação. Construir as condições para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas. Fomentar o suporte estrutural e conjuntural para o 

desenvolvimento regional sustentável, sob a égide do direito social da educação. Configurada a 

educação como instrumento capaz, de nos diversos ambientes sociais fazer a diferença na vida do 

homem. Explícito na Carta Política do Brasil como direito social que é. A educação se concretiza 

nos ambientes acadêmicos das Instituições de Ensino Superior (IES), como suporte para construção 

do conhecimento ambiental. Alicerça a evolução da pessoa enquanto capital humano, no valor 

intangível do conhecimento. Efetivar o direito à educação corrobora-se para o desenvolvimento 

sustentável e mobilidade social e qualidade de vida das pessoas. Objetiva-se neste trabalho 

evidenciar a formação ambiental, com vistas à sustentabilidade. Através de pesquisa metodológica 

de caráter exploratório-qualitativo. A pesquisa bibliográfica e, documental pelo acesso a dados 

coletados, no intuito de identificar a presença das disciplinas favoráveis à formação do capital 

humano pelas IES de Imperatriz-MA. Com relevo na educação ambiental, cujo suporte integra a 

proposta do desenvolvimento regional sustentável. Do universo de oito IES que operam com cursos 

presenciais na cidade pesquisada, foram pesquisadas grades curriculares dos cursos de ciências 

sociais aplicadas, nos sítios oficiais de cinco dessas instituições, duas públicas e três privadas. Em 

todos os programas das IES pesquisadas constam disciplinas que objetivam o conhecimento 

ambiental e o fomento da sustentabilidade econômica e social.  
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Resumo:  

Esta pesquisa tem como tema e objetivo destacar os aspectos do mercado de trabalho da 

comunidade quilombola do Cedro de Mineiros (GO), com o intuito de identificar onde estão 

inseridos os trabalhadores da comunidade quilombola dentro do mercado de trabalho e se há 

oportunidades de emprego na própria comunidade. O mercado de trabalho dos quilombos e suas 

oportunidades de emprego na própria comunidade é uma forma de buscar inserir e fixar cada vez 

mais seu povo na própria comunidade, com isso fomentar um novo mercado promovendo mais 

empregos, sendo o mercado de trabalho importante para que o desenvolvimento da comunidade 

ocorra em sua plenitude. O presente trabalho consistiu-se de um estudo exploratório e descritivo, de 

modo que a metodologia realizada nesta pesquisa teve caráter qualitativo e, a coleta de dados se deu 

pela pesquisa bibliográfica, documental e observações. Constatou-se um contínuo processo de 

retração da comunidade e êxodo para a cidade e um dos motivos é que a comunidade, está 

localizada a poucos quilômetros do município, o que poderia ser um fator positivo para que seus 

membros se fixassem em suas terras e torná-las produtivas, o que ocorreu, foi justamente o 

contrário. A proximidade com a cidade foi motivo para que seu povo fosse migrando, onde buscam 

uma vida melhor. Este êxodo, foi promovendo a venda de suas terras, e se distanciando cada vez 

mais da comunidade, percebe-se consequentemente que a expectativa e busca de emprego está 

centrada na cidade e não na comunidade.  
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CULTURA ORGANIZACIONAL, EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 

JOÃO RUBENS DE SALES, MARILSA DE SÁ RODRIGUES 

 

Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

Discute-se nesse artigo a cultura organizacional e suas inflexões diante das alterações ocorridas na 

educação quando o Estado passa a apresentar caminhos para orientar a cultura social. Essa ação é 

presenciada, principalmente, quando da gênese urbanística e o modo de produção passa a ser 

orientado por uma diretriz exógena configurado no sistema capitalista. Esse processo desconfigura a 

educação, em seu conceito ontológico, e a escola instituída pelo governo, passa a ditar o 

conhecimento necessário para incluir o indivíduo no trabalho, que é (ou era) a própria cultura. 

Dessa forma, a educação contemporânea torna-se débil e passa a subsidiar um espetáculo social 

mesquinho que é a própria representação de uma sociedade sem direção. Indica-se para o 

saneamento desse processo educacional tênue uma escola empreendedora, criativa e capaz de 

desenvolver a autonomia. O objetivo desse artigo é examinar a cultura organizacional, frente a 

debilidade da educação contemporânea, constituindo uma relação com o trabalho, buscando 

resgatar seu caráter ontológico. Define-se como abordagem qualitativa, exploratória, e do ponto de 

vista dos procedimentos técnicos caracteriza-se como pesquisa bibliográfica. Especifica como 

resultado que o sentimento de pertença ao grupo é elemento cultural aglutinador e neste reside a 

gênese das representações que são alteradas pelo Estado organizando o controle ideológico como 

estratégia administrativa na intenção de criar uma inversão cultural; o que resulta em sucateamento 

da qualidade educacional. Concluiu-se que uma sociedade dinâmica e intelectual carece de 

mecanismos propícios a uma leitura da realidade, ou seja, uma educação capaz de incorporar 

elementos de sublimação e, num contexto dialético, reconstruir novas possibilidades organizando 

uma cultura de progresso, sem mediocridade das instituições.  
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Resumo:  

O papel das instituições de ensino superior é reconhecido no âmbito da cultura brasileira, tanto no 

contexto social como também nos discursos oficiais, como sendo uma mola percursora na formação 

do capital intelectual do país e também da qualificação profissional. O objetivo desse artigo é 

analisar mediante delineamento bibliográfico e sob a perspectiva do desenvolvimento, a existência 

de um novo perfil e posicionamento das instituições de educação superior dotadas de contornos 

empresariais. A pesquisa realizada caracteriza-se quanto aos objetivos como exploratória e quanto à 

abordagem do problema como qualitativa, com instrumentos de coleta e análise de dados 

caracterizados através de delimitação bibliográfica. Observou-se que as empresas educacionais 

possuem em seu panorama o dever promover a formação dos cidadãos para a prática do pensamento 

crítico e reflexivo com a capacidade de interação com outros tipos de conhecimento, conforme seu 

papel de propulsoras para que a sociedade se desenvolva envolvida com a justiça, cidadania e a 

democracia. Verificou-se que o processo de expansão do ensino superior trouxe um novo perfil de 

instituição chamada de empresa educacional, possuindo um posicionamento voltado à formação 

profissional destinada a atender as demandas do mercado com fundamento ideológico no modelo 

neoliberal, visto que a sociedade brasileira encontra-se fortemente marcada pela globalização 

econômica e cultural.  
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CENÁRIO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA PAISAGEM DA RMVPLN  
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Orientador(a): MOACIR JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

Resumo O objeto dessa dissertação é o Planejamento Sustentável visto como base para o 

desenvolvimento regional. O objetivo é colaborar para a preservação do meio ambiente, mais 

especificamente para compreensão dos problemas atuais que envolvem a criação de mosaicos de 

conservação e a necessária integração das unidades de conservação (UCs), com os Arranjos 

Produtivos e Políticas Públicas que visem a sustentabilidade na exploração dos recursos naturais - 

rurais ou urbanos, públicos ou privados. Utilizou-se a Ecologia da Paisagem para a compreensão do 

contexto histórico-espacial, e caracterização das principais intervenções antrópicas e a cartografia 

temática para sistematizar e espacializar a análise integrada dos remanescentes da cobertura vegetal. 

A espacialização e a análise de dados foram realizadas utilizando o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) ArcGISTM. Os mapas gerados apresentam o cenário atual da efetiva preservação 

ambiental na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). Apesar da 

região apresentar grandes áreas de UCs em extensão, grande parte é da categoria de Uso Sustentável, 

deixando vulnerável a vegetação remanescente. Outro aspecto é que cerca de 70% destes 

remanescentes estão fragmentadas em áreas particulares, deixando vulnerável além da 

biodiversidade os sistemas produtores de água, aspectos fundamentais da conservação ambiental. A 

maior contribuição deste trabalho está na preconização do planejamento regional e da gestão 

integrada dos usos da terra, como aspecto fundamental para a formação de mosaicos de conservação 

que configurem paisagens sustentáveis.  
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Resumo:  

O presente artigo científico aborda elementos referentes à política nacional de resíduos sólidos, 

destacando os princípios baseados na Educação ambiental. Considerando tais quesitos, tem-se por 

objetivo, identificar meios para o encaminhamento em torno da devida seleção de materiais, 

enquanto se buscam por métodos para o destino da separação destes resíduos. Nesse sentido, a 

metodologia para a elaboração deste texto científico, se deu a partir de uma revisão temática sobre 

as noções referentes ao meio ambiente no campo de conhecimento, considerando as práticas de 

interconexão com a saúde coletiva. No qual, associou-se nesse contexto a questão da extinção dos 

lixões municipais, dando o destino aos resíduos sólidos gerados pelo aumento de produção de 

consumo dos produtos e alimentos da sociedade pós-moderna, colocando métodos e normas para 

serem seguidas por todos, tendo em vista a necessidade de se obter o equilíbrio de uma sociedade 

sustentável. Desse modo, destacou-se a necessidade do cumprimento das normas municipais, como 

fato preponderante para o cumprimento das necessidades em torno de se constituir um ecossistema 

equilibrado, que vise à promoção de uma conscientização social em prol desta realidade, com a 

perspectiva em torno da preservação da qualidade de vida, dentro de padrões ecologicamente 

corretos para as gerações futuras.  
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Resumo:  

O Controle Interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e 

medidas, adotadas pela empresa para proteger seu patrimônio. Um bom planejamento tributário e a 

gestão estratégica estão intimamente ligados ao controle interno e ao capital de giro da empresa, 

tornando-se de fato, uma vantagem competitiva. Este artigo objetiva analisar sucintamente as 

microempresas onde ainda impera a cultura de que não é necessário ter um Controle Interno, um 

Planejamento Tributário e fazer o Planejamento Estratégico de Capital de Giro. Trata-se o controle 

interno, de um relevante instrumento de vantagem competitiva e um grande fator de resistência das 

microempresas. Os gestores dessas organizações, na sua maioria acreditam que todos os processos 

do negócio são plenamente controláveis sem muito esforço. Isso, porém, quando não decreta a 

morte prematura da empresa, impede seu crescimento e desenvolvimento. O presente trabalho 

concretiza-se a partir de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, baseada em livros 

especializados e em pesquisa de campo com a finalidade de elaborar um controle interno, um 

planejamento tributário e um planejamento estratégico a ser seguido criando um plano de ação 

eficiente para a sobrevivência da microempresa e reduzir as limitações no campo de trabalho 

interno e externo da mesma.  
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TECNOLOGIA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA PARA IDOSOS 
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Resumo:  

O propósito deste trabalho é apresentar as novas tecnologias como ferramenta de auxilio as pessoas 

idosas, dando a devida atenção as particularidades relativas as condições de vida para esta faixa 

etária e suas necessidades. Objetiva-se focar na melhoria de qualidade de vida da pessoa idosa 

analisando a aplicação das novas tecnologias. Realiza-se uma pesquisa bibliográfica com enfoque 

qualitativo e indutivo. Procura-se demonstrar como a população idosa, especialmente no Brasil, tem 

crescido de forma vertiginosa, e também como as relações de convivência no âmbito familiar tem 

sofrido alterações para um sistema de caráter mais individualista. Busca-se explanar a respeito da 

Tecnologia da informação e da comunicação, conhecida por TIC e suas contribuições na atualidade 

e como tem sido de grande auxilio nas principais mudanças ocorridas na maneira de produção 

industrial e agrícola, como também da própria vida humana. Discorre-se, também, sobre as TIC’s e 

sua influência na melhoria da qualidade de vida humana procurando ponderar sobre como aplicadas 

adequadamente as novas tecnologias podem ser usadas para suprir as principais necessidades dos 

idosos, dentro do que se refere ao contexto próprio das novas tecnologias e conclui-se que as novas 

tecnologias podem ser uteis, e já tem sido, para minorar as adversidades e as insuficiências dos 

idosos.  
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Resumo:  

O objetivo deste artigo é apresentar a cadeia da produção da carne de peru na cidade de Mineiros 

Goiás, que possui em torno de 12% de habitantes da midi-região, a qual se encontra no sudoeste de 

Goiás, sendo esta região, uma da mais representativa produtora do setor avícola no estado de Goiás. 

Apresenta-se uma breve caracterização do desenvolvimento da região e as potencialidades, 

aplicando os instrumentos de avaliação para o setor produtivo destacando os seguintes aspectos: 

índice de especialização, efeitos de encadeamento, análise cultural voltada a produção e avaliação 

da relação rural e urbana e destacar que está ampliando seus setores produtivos também para a 

indústria e serviços. Realiza-se, portanto, uma pesquisa dedutiva, com enfoque bibliográfico, com 

uma abordagem qualitativa e quantitativa. Para o tratamento e tabulação dos dados utilizou-se o 

recurso de planilha eletrônica. As manifestações culturais da região, são voltadas principalmente 

para as questões agropecuárias, focadas na produção de grãos e cria de gado bovino. Os resultados 

revelam que o município de Mineiros possui potencialidade em todas as áreas pesquisadas, mas 

principalmente na agropecuária. Conclui-se que a criação de peru da cidade, está totalmente voltada 

para a exportação, e, por conseguinte, seu consumo pelos habitantes do município não é comum.  
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Resumo:  

O presente trabalho contextualiza o termo economia do conhecimento quem vem redefinindo a 

formação de uma sociedade analógica em digital por meio de uma cultura inovadora em ascensão, 

ao qual aborda teorias da economia do conhecimento e desenvolvimento, destacando o maior valor 

agregado que é o capital humano gerido do conhecer adquirido. O objetivo do artigo é demonstrar a 

importância do fator conhecimento na economia do país, por diretrizes e métodos investidos pelo 

Brasil para que o conhecimento seja um dos módulos de destaque em nossa economia, este também 

demonstra a capacidade do governo investir neste novo viés da nova economia, desenvolvendo 

capacidades especificas nacionais ou regionais, adequando ao ambiente competitivo e corporativo 

de cada país, estes dados trazem uma análise pautada por Varian e Negroponte, dentre outros 

autores que definem sendo este o momento de investir em saberes para evoluções estratégicas 

alavancando a economia do país. A pesquisa possui caráter exploratório de análise qualitativa, foi 

realizado por meio de levantamento bibliográfico, trazendo como resultado uma análise positiva, 

mas preocupante do governo brasileiro, pois este ainda está a despertar para esta nova economia 

investindo em CT&I. Mas vale estender o olhar nos incentivos fiscais para empresas de inovação, 

fazendo com que haja progresso e crescimento para o Brasil.  
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Resumo:  

O presente trabalho tem como objetivo explanar sobre a relevância do planejamento para a 

implantação de cidade digital, para tanto, realiza-se uma pesquisa bibliográfica com enfoque 

qualitativo e indutivo, que busca entender a importância de realizar planejadamente os principais 

processos de instalação desta implantação. Ressalta-se o papel, que a implantação proporciona, para 

a inclusão do cidadão na atual sociedade de informação. A implantação de cidade digital tem apoio 

legal junto ao governo federal por meio da portaria Nº 376, de 19 de agosto de 2011, que foi 

publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de agosto de 2011, definindo que estas são redes 

digitais locais de comunicação. A implantação deve estar prevista no plano diretor das cidades na 

lei 10.257/2001 da Constituição de 1988, do Estatuto da Cidade, aprovada em lei municipal, por ser 

considerada um instrumento da política do desenvolvimento e da expansão da cidade. Conclui-se 

que a implantação de cidade digital, fomenta o desenvolvimento do município, não somente em 

infraestrutura física, mas também, no que tange o capital social, gerando possibilidades no mercado 

de trabalho, impulsionando economicamente aos setores produtivos. Ressalta-se que é fundamental 

o gestor público atentar para o planejamento para a implantação com todas as ferramentas 

disponibilizadas pela cidade digital.  
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Resumo:  

O presente artigo realiza uma pesquisa bibliográfica qualitativa por método dedutivo, busca uma 

reflexão a respeito dos desafios para um maior e melhor desempenho do desenvolvimento regional 

ou de uma sociedade ou de uma nação. Este artigo tem como objetivo realizar uma reflexão de 

como a cidade Digital favorece e beneficia o mercado de trabalho, que em consequência reflete na 

questão econômica e social. Realiza-se uma pesquisa bibliográfica qualitativa por método dedutivo. 

Faz-se um breve revisão bibliográfica dos autores que discutem este tema tão relevante e ao mesmo 

tempo inovador. Argumenta-se sobre a inserção deste trabalhador junto a sociedade da informação e, 

por conseguinte, refletir como o trabalhador, que é uma peça fundamental de qualquer sociedade, 

pode ser beneficiado com as ferramentas disponibilizadas pela cidade digital. Destaca-se a 

importância da inclusão digital e de algumas ações que estão sendo realizadas, por parte do poder 

público, para a redução das diferenças encontradas na sociedade da informação e daqueles que estão 

à margem dela. Aborda-se como é importante o trabalhador estar se atualizando para estar 

capacitado e qualificado a competir cercado de obstáculos, que exige cada vez mais uma mão de 

obra qualificada. Conclui-se que a implantação de cidade digital tem vários propósitos e que o 

trabalhador muito pode ser beneficiado pela implantação dela.  
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A ECONOMIA CRIATIVA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO E ENTRETENIMENTO 

 

CLÁUDIA LICIELY BARBOSA E SILVA, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): MONICA FRANCHI CARNIELLO 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho busca analisar e demonstrar através de pesquisas bibliográficas e documentais, 

como a economia criativa contribui para a o desenvolvimento social-econômico do país, por meio 

dos planos de ação governamentais implementados com criação do PSEC – Plano da Secretaria da 

Economia Criativa do Brasil. São demonstrados os conceitos em construção, que retratam inovação, 

criatividade, sustentabilidade e inclusão social, visto que, a economia criativa está em constante 

evolução e por se tratar de setores com atividades intangíveis, que trabalham com a inovação e a 

criatividade formalmente e informalmente. Aborda a listagem de áreas que compõem a economia 

criativa, os dados estatísticos sobre a interferência dessa nova economia nos números brasileiros e 

incentivos fiscais como forma de impulsionamento dessa experiência. É um setor que contribui 

positivamente para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país, gerando renda e 

empregos para diversos públicos ligados ao setor. Na economia criativa, a cultura e a criatividade 

caminham juntas, e possuem uma relação direta com o sentir, que deverá ser provocado por meio de 

das atividades desenvolvidas diariamente em cada comunidade. Dessa forma, visando expansão do 

conceito, não basta apenas executar, tem que divulgar, fazendo com que maior número de pessoas 

conheça as políticas da economia criativa. Nesse sentido, o marketing de entretenimento caminha 

ao encontro com as reflexões abordadas, provocando uma interação social do ser humano com a 

sociedade em que vive.  
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, ATUAÇÃO DOCENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA  

 

MARIA MADALENA DE SOUZA SANTOS, ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Orientador(a): NANCY JULIETA INOCENTE 

 

 

Resumo:  

O presente tem como objetivo geral fazer a análise bibliométrica da produção científica no banco de 

dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Esta pesquisa 

se enquadra na área de produção cientifica e constitui-se em uma contribuição para as áreas de 

desenvolvimento regional e de docência do ensino superior, na medida em que se propõe não só 

analisar a extensão universitária como também resgatar a importância da atuação docente no 

contexto do desenvolvimento regional. A extensão proporciona por meio da sociedade a abertura 

para a formação de ações e uso de um conhecimento acadêmico. Fazer perceber a importância das 

atividades de extensão e coloca-la na mesma hierarquia do ensino e pesquisa, retirando-a da 

marginalidade do processo ensino-aprendizagem e tratando-a como fundamental para a vocação 

universitária. Foram identificadas: 733 (setecentas e trinta e três) publicações com o termo extensão 

universitária, 885 (oitocentas e oitenta e cinco) para atuação docente e 8331 (oito mil, trezentos e 

trinta e uma) para desenvolvimento regional. Foram identificados apenas 3 (três) artigos que 

continham os termos extensão universitária, atuação docente e desenvolvimento regional e quando 

anexado ao termo ensino superior não foi apresentado nenhum trabalho. A falta de identificação 

demonstra a escassez de trabalhos que relacionam os termos abordados.  
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O ESTRESSE EM DOCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA ANÁLISE 

BIBLIOGRÁFICA EM PERIÓDICO ELETRÔNICO - SCIELO 

 

JOSELMA GOMES DA SILVA 

 

Orientador(a): NANCY JULIETA INOCENTE 

 

 

Resumo:  

Em diferentes épocas, vários estudiosos tem se dedicado a estudar sobre o estresse e seus efeitos, 

como uma maneira de chamar a atenção para esse fenômeno que, muitas vezes, chega e se instala 

no indivíduo de forma silenciosa, levando-o a níveis altos e, consequentemente, a quadros pouco 

interessantes, principalmente no contexto ocupacional. O presente estudo teve como objetivo 

investigar sobre o processo de publicações que tem ocorrido, levando em conta a temática: estresse 

em docentes do Ensino Fundamental, retirados da base de dados Scielo, no período de 2003 a 2013. 

Somente 15 artigos foram considerados como pertinentes para a análise, mediante a necessidade de 

ser voltado para o docente desse nível de ensino. Os documentos foram analisados pelos seguintes 

indicadores: data de publicação, área específica do estresse em professores de ensino fundamental, 

número de autores que se propuseram a estudar sobre a temática e uma breve discussão do estudo. 

Diante da análise foi visualizada que, há poucas pesquisas publicadas sobre o assunto e que sejam 

direcionadas para o público de professores, que as mesmas tratam apenas de estudos que 

conceituam e teorizam sobre o estresse no docente do ensino fundamental. Não houve nenhum tipo 

de documento que viesse, junto ao estudo, sugerir projetos sistematizados como estratégias de 

enfrentamento dos quadros apresentados.  
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INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL: O PAPEL DOS INSTITUTOS 

FEDERAIS  

 

MARIA MADALENA DE SOUZA SANTOS, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): NANCYJULIETA INOCENTE 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste estudo foi conhecer o papel dos Institutos Federais e qual a contribuição destes 

para a inovação e tecnologia na indústria da construção civil. A construção civil é mundialmente 

considerada como um dos setores com grande atraso tecnológico. A baixa remuneração, currículos 

com distanciamento entre teoria e prática, ensino subdividido em diversas disciplinas,e o desvio das 

atividades dos engenheiros de obra contribuem com este atraso. Atraso que pode-se evitar com 

adoção de conhecimentos já legitimados da química, física e mecânica. A oferta e o 

desenvolvimento de educação profissional e tecnológica aliada a promoção, desenvolvimento e 

transferência de tecnologias e estimulo a pesquisa e aos programas de extensão, com bases sólidas 

associando teoria e prática pode-se contribuir para o setor da construção civil de forma efetiva. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, de abordagem qualitativa e o delineamento será 

fonte de papel. Os resultados revelaram que a construção civil pode-se valer dos Institutos Federais 

para resolver seus problemas com inovação e tecnologia de ponta. Pode-se concluir que o papel dos 

Institutos Federais é a pesquisa científica e tecnológica no setor produtivo, buscando a autonomia 

tecnológica e o desenvolvimento industrial do país com propostas desafiadoras e um agir regional.  
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HABILIDADES SOCIAIS PARA AMPLIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL ENTRE DOCENTES 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA CONSTRUÇÃO POSSÍVEL 

 

JOSELMA GOMES DA SILVA 

 

Orientador(a): NANCYJULIETA INOCENTE 

 

 

Resumo:  

Atualmente, discutir sobre elementos que podem contribuir com processos educacionais com vistas 

no desenvolvimento local, traduz-se como uma das maiores necessidades dos diferentes modelos de 

sociedade atual. O estudo de práticas vinculadas a esse desenvolvimento tem se evidenciado como 

objeto de análise de muitos locais por se traduzirem como espaços colaborativos capazes de gerar 

além de oportunidades bem estar coletivo por todas as relações que se estabelecem nesse processo. 

Nesse sentido, desenvolver habilidades sociais e torná-las um mecanismo estratégico para ampliar o 

capital social de uma localidade, traduz-se como um dos caminhos para se mudar realidades, haja 

vista que, os princípios de ambas convergem para esse desenvolvimento humanizado, em um 

formato cooperativo, com vistas na cidadania de todos. Frente a esse fato, o presente estudo tem 

como objetivo analisar as contribuições das habilidades sociais para a construção de um capital 

social no contexto da escola, com vista no desenvolvimento social. As estratégias metodológicas de 

coleta de dados adotada nesta pesquisa foi exploratória e bibliográfica. Com base nos resultados, foi 

possível visualizar que as habilidades sociais no contexto educacional podem ser consideradas 

como um grande passo para a construção do capital social e, consequentemente, a mudança da 

realidade e desenvolvimento local.  
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HABILIDADES SOCIAIS: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE PUBLICAÇÕES DA BASE RIHS - 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS 

 

JOSELMA GOMES DA SILVA 

 

Orientador(a): NANCYJULIETA INOCENTE 

 

 

Resumo:  

Atualmente no Brasil os estudos sobre as Habilidades Sociais no contexto das organizações tem se 

intensificado e ampliado consideravelmente, haja vista o número de pesquisas e publicações que já 

se tem, retratando os resultados dessas práticas nos últimos quinze anos. Frente a isso, mostra-se 

como de natureza relevante conhecer, mesmo que de maneira parcial, as publicações resultantes 

desses treinamentos, como um conhecimento significativo nas organizações, digno de ser difundido, 

clarificando sobre novas formas de intervir nesses espaços. O objetivo do presente estudo foi o de 

conhecer as aplicações das Habilidades Sociais no contexto de diferentes organizações 

compreendidas como: educacional, comercial e familiar, entendendo de maneira mais aprofundada 

os princípios apresentados, principalmente pelos autores Zilda Del Prette e Almir Del Prette. Para o 

presente estudo, foram selecionados e analisados quinze artigos – periódicos eletrônicos - da base 

de dados Relações Interpessoais e Habilidades Sociais RIHS, da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR) – SP. O método do presente estudo foi a bibliometria, por considerar o mesmo 

como de extrema relevância nesse momento da pesquisa. Teve como resultados: uma ampliação 

significativa do conhecimento acerca das Habilidades Sociais nos variados contextos, foi 

visualizado também um número ainda reduzido de publicações nas organizações no contexto do 

trabalho sendo essa uma sugestão para maiores práticas.  
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A IMPORTÂNCIA DAS FINANÇAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

VILMA SANTOS SILVA DE SOUZA, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): NANCYJULIETA INOCENTE 

 

 

Resumo:  

O estudo do presente artigo tem como objetivo mostrar a importância da inclusão da educação 

financeira na grade curricular como disciplina obrigatória. Tendo em vista, que as pessoas 

apresentam muitas dificuldades em conduzir suas finanças. Pouca é atenção é dada a esse tema tão 

fundamental na vida das crianças e adolescentes para que tenham um futuro de sucesso e 

equilibrado, consequência que vem atingindo a maioria das pessoas por não terem consciência da 

educação financeira. O procedimento metodológico tem um tipo de pesquisa exploratória com 

delineamento bibliográfico. O estudo é fundamentado em diversos livros que tratam do assunto, 

artigos publicados na web, bem como em sites especializados sobre o tema. O resultado e a 

conclusão desse estudo é a intenção de alertar a importância para que alunos que estudam educação 

financeira tenham uma melhor qualidade de vida associado ao controle financeiro e consciência de 

que o consumismo poderá nos levar há caminhos sem volta. Já adultos continuam ignorar um tema 

tão primordial que é a aptidão em conduzir corretamente suas próprias finanças. Visto que não 

conseguem relacionar o padrão de vida de gastos desnecessários com a verdadeira situação fianceira. 

É por meio dos estudos específicos que se consegue ter uma boa gestão das finanças.  
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GESTÃO PARTICIPATIVA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

VILMA SANTOS SILVA DE SOUZA 

 

Orientador(a): NANCYJULIETA INOCENTE 

 

 

Resumo:  

O presente artigo tem como tema “Gestão Participativa nas Escolas de Educação Básica”. O 

objetivo do estudo é identificar a gestão participativa nas escolas de educação básica e sua 

influência na qualidade do ensino. O procedimento metodológico tem um tipo de pesquisa 

exploratória com delineamento bibliográfico. A pesquisa foi realizada por meio da revisão de 

literatura de cunho científico que apresentou como modelo a gestão participativa que busca a 

interação dos indivíduos envolvidos com a Escola de Educação Básica. A gestão participativa só 

vencerá os empecilhos quando todos os envolvidos na dinâmica escolar tiverem consciência crítica 

da importância de sua participação no interior das suas instâncias e cumpram seus papéis com muito 

profissionalismo e compromisso, para que de fato a tão falada e sonhada gestão democrática 

realmente aconteça. Embora haja ainda muita resistência quanto à esse tema, onde em muitos 

lugares se tem uma gestão centralizadora o que dificulta desenvolvimento do trabalho. O quede fato 

se busca na literatura são as pesquisas acadêmicas já desenvolvidas sobre o tema para que se tenha 

consciência de que a forma mais eficaz de liderar é fazer com que todos façam parte desse processo, 

se sintam parte integrante desse movimento, assim teremos de fato a tão desejada Gestão 

Participativa nas Escolas de Educação Básica.  
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BONIFICAÇÃO POR RESULTADOS- UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE AS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS NO SISTEMA PÚBLICO ESTADUAL PAULISTA  

 

FERNANDA SIQUEIRA ALMEIDA E FONSECA MORAIS 

 

Orientador(a): NEUSA BANHARA AMBROSETTI 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as principais políticas educacionais implementadas nas 

escolas públicas paulistas no período entre os anos de 1995 a 2008, buscando compreender seus 

pressupostos ideológicos e identificar alguns dos elementos presentes nessas políticas que podem 

afetar as escolas e trabalho dos professores. Para tanto, recorre a autores que vêm discutindo a 

influência, no campo das políticas de estado, de ideias e princípios originados na gestão empresarial, 

como a perfomatividade e o gerencialismo. A partir de um breve relato histórico, apresenta-se uma 

análise das principais políticas do período, focando especialmente as questões do estado avaliador, a 

cultura de desempenho e a bonificação de resultados. A pesquisa apoiou-se em metodologia de 

natureza qualitativa, desenvolvida por meio de análise bibliográfica e documental sobre o tema. As 

conclusões, a partir da perspectiva da legislação levantada e do aporte teórico dos autores 

consultados, apontam a importância da reflexão sobre as reformas de ensino no contexto da 

globalização, e sobre os riscos envolvidos na implantação das políticas de bonificação por 

resultados e de um governo avaliador, focado na eficiência e produtividade dos sistemas 

educacionais, como uma forma de melhoria da qualidade de ensino. Observa-se que tais políticas 

podem afetar a própria identidade profissional dos professores, na medida em que o compromisso 

com os valores profissionais da docência e a satisfação com o trabalho são submetidos a padrões 

definidos externamente à profissão. Não se trata de afirmar que as políticas públicas do Governo 

PSDB no Estado de São Paulo não procuram a melhoria da qualidade da escola pública, mas sim de 

possibilitar maiores questionamentos sobre a validade de pensar a educação pela lógica de 

mercado.  
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RELATOS DE PRÁTICAS: UMA ESTRATÉGIA FORMATIVA 

 

DEBORAH ARANTES DE ARAUJO 

 

Orientador(a): NEUSA BANHARA AMBROSETTI 

 

 

Resumo:  

O desenvolvimento de competências profissionais não se faz de imediato, tampouco somente com a 

formação inicial. É um processo de formação em ação e contínua. Nas escolas, o Horário de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) deveria ser o espaço privilegiado para essa formação. No 

entanto, esse espaço formativo tem sido pouco explorado, seja pela breve duração do HTPC ou sua 

utilização para questões alheias ao seu real objetivo. A constatação do problema em uma rede 

pública de ensino levou a alguns questionamentos: como otimizar esse tempo, promovendo a 

reflexão docente sobre a própria prática? A “troca de experiências” entre os professores apresenta-

se como uma boa estratégia formativa nesses momentos? O presente trabalho objetiva investigar e 

discutir uma experiência considerada bem-sucedida, relacionada à formação continuada de docentes 

em uma rede municipal de educação no interior do estado de São Paulo, abrangendo os professores 

da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nessa experiência, foi observada a 

utilização de Relatos de Práticas como estratégia formativa em Horário de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (HTPC). Visava-se atender a solicitações de professores sobre “trocas” de atividades e, ao 

mesmo tempo, promover a reflexão sobre a prática, a discussão em grupo e a construção de saberes. 

Os relatos de experiência mostraram-se eficazes como estratégia formativa na medida em que os 

professores, ao escolher a atividade a ser apresentada, analisam os pontos fortes e fracos, o que foi 

produtivo ou não, como os alunos se desenvolveram nesta atividade, se houve aprendizagem e de 

quais alunos, o que poderia ter sido feito de outra maneira. Assim, ao exporem e avaliarem a 

atividade, os professores refletem sobre suas ações e reveem sua prática. Isso é feito em parceria 

com o formador, ou com um colega mais experiente, sendo depois relatadas para o grupo e 

discutidas essas questões pedagógicas citadas anteriormente. Essa estratégia formativa vem se 

mostrando efetiva para professores da rede municipal em questão, visto que atende à necessidade do 

grupo no que se refere a compartilhar suas experiências de sala de aula, e proporciona oportunidade 

para que reflitam sobre as mesmas de forma intencional, com outros colegas e fundamentando 

teoricamente sua prática. Além disso, as mediações das Professoras-Coordenadoras (PCs) 

fomentam discussões coletivas que criam oportunidades para que os professores organizem seu 

pensamento, elaborem sua fala e consigam expor diante do grupo seus conhecimentos e sua 

experiência, contribuindo com o crescimento coletivo dos saberes profissionais da equipe.  
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PROFESSORES INICIANTES: OS DESAFIOS DO INGRESSO PROFISSIONAL 

 

GLÓRIA SOUZA DE ALMEIDA 

 

Orientador(a): NEUSA BANHARA AMBROSETTI 

 

 

Resumo:  

Considerando as transformações na sociedade contemporânea, que vêm afetando a escola e o 

trabalho dos professores, este estudo teve como objetivo compreender os desafios enfrentados pelos 

professores em seu ingresso profissional, pesquisando os elementos que interferem neste processo, 

favorecendo ou dificultando o desenvolvimento profissional dos docentes iniciantes. Os estudos 

teóricos abrangeram autores que discutem questões como as transformações do trabalho docente na 

sociedade contemporânea, os conhecimentos necessários à docência e o ingresso profissional. Na 

abordagem metodológica optou-se por utilizar a técnica de grupos de discussão, no âmbito dos 

métodos qualitativos. O estudo investigou professores iniciantes que atuam do sexto ao nono ano, 

em duas escolas públicas de ensino fundamental da região do Vale do Paraíba. A análise dos dados 

aponta os desafios que se vem se interpondo ao trabalho docente na atualidade, dentre eles as 

transformações trazidas pelas tecnologias da informação, que vem interferindo no modo de 

interpretar e vivenciar a realidade; a presença de novos alunos, com outras formas de conhecimento 

e de interação com as escolas e professores, o isolamento e a falta de apoios institucionais por parte 

do sistema de ensino e da gestão escolar. Nesse contexto, a formação inicial não tem oferecido os 

aportes necessários ao enfrentamento desses desafios. As conclusões apontam para a importância 

das comunidades profissionais e do aprendizado coletivo na superação do período inicial da carreira 

e o desenvolvimento profissional dos docentes.  
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BIODEGRADAÇÃO DE POLIMEROS PLÁSTICOS E BIOPOLIMEROS DE AMIDO E 

ETANOL NO SOLO 

 

GUSTAVO TADEU ALVARENGA MARQUES DE SOUZA, NARA LÚCIA PEORNDI 

FORTES, RUY COSTA MOTTA, ELIANA MARIA DE ARAUJO MARIANO DA SILVA 

 

Orientador(a): PAULO FORTES NETO 

 

 

Resumo:  

Na agricultura a necessidade de utilizar cobertura de polietileno para manter a umidade do solo e 

controlar as ervas daninhas e tem como desvantagem a sua destinação final. A reciclagem destes 

filmes plásticos é demorada e cara, devido aos elevados custo da mão-obra e do consumo de água e 

energia. Por isso o plástico utilizado para cobertura do solo é queimado com os restos culturais e os 

fragmentados são misturados com o solo. Uma alternativa para evitar este problema é a utilização 

da cobertura do solo com plástico biodegradavel pois após o uso ele pode ser incorporado e 

degradado pelos micro-organismos do solo. Sendo assim, o estudo teve como objetivo avaliar a 

biodegradabilidade dos polímeros de plásticos e bioplásticos no solo sob condições controladas e a 

campo monitorando o balanço de carbono durante a biodegradação pelos micro-organismos. Foram 

utilizados como tratamentos os polietileno, oxi-degradavel, amido de milho e etanol de cana. A 

biodegradabilidade dos plásticos no solo em condições de campo foram avaliadas durante 12 meses 

por meio da variação de massa (%). A biodegradabilidade em condições controlada foi avaliada 

pela quantificação do dióxido de carbono (CO2) liberado das amostras de solo incubadas com 

plástico e bioplástico. Para identificação dos fungos degradadores amostras de plásticos coletados 

do solo foram dispostas em placas de Petri contendo apenas ágar sem adição de nutrientes depois as 

placas foram incubadas por 7 dias a 28C a fim de obter o crescimento da colônia de fungos nos 

plásticos. Após serem isoladas as colônias foram identificadas quanto ao gênero com auxilio de um 

microscópio óptico. Dos polimeros avaliados no ensaio a campo, o bioplástico de amido foi o que 

apresentou maior variação na perda de massa entre os tratamentos. Em 30 dias foi constatado que 

20% do bioplástico foi degradado e aos 180 dias a decomposição foi de 60 %. No ensaio de 

laboratório foi constatado que a decomposição do bioplástico não diferem estatisticamente do 

plástico convencional do bioplástico da cana. O plástico oxi-degradável apresenta o valor mais 

acentuado e difere significativamente dos demais tratamentos. Nos fragmentos de plásticos e no 

biopolímeros da cana não foram constados crescimento de colônias de fungos, apenas no fragmento 

de biopolimeros de amido de milho foi constatado o desenvolvimento de fungos do gênero Mucor 

spp. Devido à rápida decomposição do bioplástico de amido em climas tropicais, faz-se necessário o 

uso de películas para melhorar as propriedades mecânicas do plástico.  
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MINEIROS, CIDADE SAÚDE: UMA ANÁLISE DOS INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

 

EDUARDO LEOPOLDO RABELO, FABIO RICCI, CLAUDINEI DE SOUSA FERNANDES 

 

Orientador(a): QUESIA POSTIGO KAMIMURA 

 

 

Resumo:  

Mineiros, no estado de Goiás, na divisa com Mato Grosso e Mato Grosso do sul, desde final da 

década de 40 ostenta o título de Cidade Saúde por obra empreendedora de três jovens médicos que 

escolheram a região para exercer a profissão, na época uma pequena cidade recém emancipada 

política e administrativamente de Jataí. Segundo o censo de 2010 de projeção intercensitária para 

2015, do (IBGE). Mineiros e Jataí, distantes a 420 e 320 Km da capital, respectivamente, alem da 

proximidade geográfica, são contínuos, tem grandes similaridades sociais, políticas, econômicas, 

demográficas e históricas. Desde 1950, como todo o sudoeste goiano, Mineiros também cresceu 

impulsionada pelos bons resultados do agronegócio. Este estudo faz a comparação entre os 

resultados de Mineiros com a cidade vizinha, Jataí, ambas pertencentes ao mesmo grupo 

homogêneo do sudoeste II, segundo a classificação oficial do DATASUS, pelos indicadores de 

desempenho na saúde também estabelecido e mensurado pelo mesmo instituto. Os resultados 

obtidos demonstram que, os indicadores de saúde de Mineiros melhoraram significativa entre os 

anos de 2005 e 2009 quando avaliado os quesitos números totais de estabelecimento de saúde, mas 

não faz do município um expoente estadual e regional quanto aos serviços de saúde. Atualmente, 

não justifica o título de cidade saúde, se referindo a Mineiros.  
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AMBIENTES ANTRÓPICOS E LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA: UMA 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTIFICA DE 2004 A 2014 

 

EDUARDO LEOPOLDO RABELO, ELVIRA APARECIDA SIMÓES DE ARAUJO 

 

Orientador(a): QUESIA POSTIGO KAMIMURA 

 

 

Resumo:  

Admitindo o pressuposto de que as respostas às questões que envolvem os presentes casos de 

Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil, é uma doença zoonótica, não contagiosa, que 

ocorre em todo o mundo e é causada por parasitas do gênero Leishmania, que compreende 

protozoários com um ciclo de vida alternado entre hospedeiros mamíferos e insetos vetores, 

perpassam pelos mais amplos estudos epidemiológicos e sofrem impacto com variáveis 

socioeconômicas e sociodemográficas, o objetivo dessa pesquisa foi apreender as tendências das 

publicações científicas sobre o tema. Dentre 34 publicações selecionadas em Janeiro de 2015, na 

base de dados on-line SciELO, 28 (82,35%) estavam dentro do conceito de estudo de um surto 

epidemiológico, abordando, de forma diversa, conceitos de demografia, geografia, economia, 

biologia e a clínica. Os artigos abordaram enfoques multidisciplinares da ciência. É imperativo 

levar a diante o que os artigos sinalizam, não obstante a abrangência e diversidade atingida, também 

incluir investigação e simulações sobre modelos de planejamento socioeconômico, demográfico e 

ambiental para um melhor controle e prevenção da leishmaniose no Brasil, uma vez que a doença 

vem admitindo novos contornos antrópicos, deixando de ser uma doença rural, sertaneja, e se 

tornando uma grave epidemiologia, com acelerado processo de urbanização com fortes e 

desfavoráveis componentes socioeconômicos, demográficos e ambientais.  
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DESENVOLVIMENTO HUMANO X PIB NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO 

PARAÍBA E LITORAL NORTE 

 

DANIEL ANTONIO ALMEIDA MENEZES, EDSON TRAJANO VIEIRA 

 

Orientador(a): QUESIA POSTIGO KAMIMURA 

 

 

Resumo:  

O presente artigo tem o objetivo de comparar o crescimento econômico das cidades da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), divididas por regiões administrativas, 

com a evolução do IDH-M entre os anos de 2000 e 2010. Para atender esse objetivo, foram 

utilizados os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos 

Censos dos períodos avaliados e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) no caso do IDH-M. Para medir a evolução do PIB somou-se o PIB das cidades integrantes 

de cada uma das regiões administrativas da RMVPLN, deflacionado o PIB de 2000 para 2010. 

Realizada a análise do IDH-M da RMVPLN abrindo as dimensões abordadas, longevidade, 

educação e renda. Após isso se constatou que apesar de nem todas as regiões administrativas ter 

tido crescimento em seus PIBs, o índice de desenvolvimento humano aumentou, reduzindo a 

concentração de renda, ganho na longevidade e aumento de tempo na escola. Como é o caso da 

região administrativa de São José dos Campos, que teve um recuo 8,69% no PIB, apesar de ainda 

ser a subregião com o maior Produto Interno Bruto o que denota que a Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba no período de 2000 a 2010 ouve Desenvolvimento Humano.  
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PLANEJAMENTO NO SETOR PÚBLICO: UMA ATENÇÃO Á SAÚDE COLETIVA NO 

BRASIL 

 

EDUARDO LEOPOLDO RABELO, EDSON APARECIDA DE ARAÚJO QUERIDO 

OLIVEIRA , MARCELA BARBOSA DE MORAES, CLEIDE SOUZA SHIMOKOMAKI, 

DANIELA FREITAS LUCIANO 

 

Orientador(a): QUESIA POSTIGO KAMIMURA 

 

 

Resumo:  

Os novos parâmetros de serviços de saúde demandados pela população, e a atual legislação, exigi 

um melhor planejamento das ações na saúde coletiva a fim de atender as mudanças ocorridas nas 

últimas duas décadas, principalmente pela transferências da administração dos serviços de saúde 

aos municípios, pós legislação da saúde coletiva, implementada em 1990, obrigando a atender as 

exigências legais citadas. Neste artigo, é descrito as dificuldades e os benefícios do planejamento na 

melhor administração da saúde coletiva pelo poder público, com base em dados secundários 

publicados na literatura acadêmica, dados oficiais disponíveis e na legislação que tange o assunto. O 

estudo sugere que a legislação da saúde coletiva, proposto ao Programas de Saúde da Família, 

oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde faz necessário melhores procedimentos planejamento na 

elaboração, repercutindo diretamente na qualidade e quantidade dos serviços oferecidos, se 

constituindo em uma eficiente ferramenta administrativa. O estudo permitiu deduzir que a 

implementação de ações integração de todas as UBS com a SMS em tempo real, possibilitando o 

acompanhando de perto, agilizando ações operacionais rotineiras, elaborar planos que não sejam 

apenas teóricos; incentivar a qualificação continuada dos os membros da ESF no planejamento, 

articular eventos de interação entre gestores da UBS, aprimorar as instalações das pequenas UBS, e 

ampliar os serviços pela incorporação levará o exercício do Planejamento Estratégico, a ser uma 

eficaz ferramenta para a administração pública.  
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EDUCAÇÃO PARA QUÊ? BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCACIONAIS NO BRASIL 

 

BRUNO LUIS CARDOSO 

 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

 

Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo analisar brevemente os aspectos das políticas públicas para a 

educação no Brasil. Inicialmente, trataremos da forma como se constituiu a educação pública como 

modelo identitário de nação a partir da Proclamação da República. Tendo isto feito, traçaremos o 

perfil da educação pública a partir das políticas realizadas ao longo do século 20 para que possamos 

observar o panorama da educação no Brasil. As políticas sociais no Brasil tiveram papel 

fundamental na formação da educação pública, vez que modelaram ao longo dos anos a forma como 

se pensou o produto maior desta montagem histórica, qual seja, a população que foi instruída a 

partir de ideologias e intencionalidades ditadas pelos sistemas de ensino públicos no Brasil. 

Acompanharemos a forma com a qual se estruturou a escola pública brasileira a partir do perfil 

traçado por autores que lograram êxito em destrinchar as políticas públicas no Brasil. Realizar tal 

panorama torna-se mister ao verificar o estado no qual se encontra a educação pública brasileira. Ao 

se observar as políticas públicas no Brasil direcionadas para educação percebemos, desde a 

educação organizada as pressas pelos republicanos, ao imaginário educacional das políticas públicas 

no Brasil mais contemporâneo voltado a gestão educacional com base na estrutura de organização 

burocrática, que a educação pública brasileira serviu e serve para adequar a massa populacional ao 

enquadramento dos ideais políticos. Por fim, tentaremos identificar possível resposta para nosso 

principal questionamento: educação para quê? Os desafios lançados por esta pergunta suscitam em 

nós o desejo de ver respondida a indagação para que se compreenda o papel das políticas públicas 

no Brasil.  
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES  

 

ROSANA DO CARMO MONTEMOR 

 

Orientador(a): RACHEL DUARTE ABDALA 

 

 

Resumo:  

Historicamente, a Extensão Universitária vem sendo considerada como atividade de menor valor 

acadêmico. Apesar de conquistas legais no sentido de equiparação em relação às áreas de ensino e 

pesquisa, ainda não tem o reconhecimento de sua função preconizada pelos objetivos pedagógicos 

de muitas instituições universitárias, conforme as legislações educacionais e a própria Constituição. 

Diante dessa constatação, propôs-se, nesta pesquisa, avaliar a opinião dos graduandos que 

participam da Extensão Universitária em relação à relevância dessa atividade acadêmica na sua 

formação, ou seja, verificar se ela contribui de fato para sua formação acadêmica. 

Metodologicamente, optou-se por uma pesquisa qualitativa, com caráter exploratório, utilizando 

como instrumentos um questionário semiestruturado e perguntas norteadoras para realização de 

grupo focal. Para responder ao questionário foram selecionados vinte e quatro alunos de graduação, 

de diversos cursos, contemplando-se três sujeitos de cada uma das oito áreas temáticas definidas 

pelo Plano Nacional de Extensão Universitária: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho. Para a organização do grupo 

focal foram selecionados oito estudantes, também representando cada uma das áreas temáticas da 

extensão universitária. Os resultados obtidos por meio do questionário foram tabulados e analisados 

de acordo com categorias definidas na pesquisa. As discussões e respostas obtidas no grupo focal 

foram analisadas considerando-se os pressupostos da metodologia do grupo focal. Como resultados 

parciais, é possível apontar a verificação de que, de modo geral, esses alunos envolvidos em 

extensão universitária apresentam percepção da responsabilidade social desse tipo de atividade. No 

entanto, a função formativa da extensão universitária não está sendo devidamente trabalhada, 

considerando-se sua indissociabilidade com as demais dimensões universitárias: o ensino e a 

pesquisa.  
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A PRÁTICA DA CORRIDA DE RUA PODE INDUZIR A LESÕES 

MUSCULOESQUELÉTICAS? 

 

SERGIO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS 

 

Orientador(a): REGINA CELIA ARAGÃO DA SILVA 

 

 

Resumo:  

No Brasil a Corrida de Rua é apontada como o segundo esporte mais praticado, ficando atrás 

somente do Futebol. Esta grande procura pela Corrida de Rua se dá pela praticidade da modalidade, 

pois basta uma vestimenta apropriada e um bom local, que pode variar desde ruas a esteiras 

ergométricas. Com isso também aumentou o risco de lesões esportivas, que são definidas pelo 

Sistema de Registro Nacional de Lesões Atléticas dos Estados Unidos como qualquer lesão que 

limita a participação do atleta em provas e treinamentos. São muitos os trabalhos que identificam a 

incidência de lesões esportivas, sendo encontrados valores menores como 21,5% e maiores como 

70%. As lesões identificadas foram as entorses, as distensões musculares, as luxações, as fraturas, 

as contusões musculares, a síndrome patelofemoral, a canelite, a tendinopatia patelar e a fascite 

plantar. Não foi identificado um consenso quanto a origem das lesões, pois elas podem ocorrer em 

competições atléticas, em treinamentos ou em momentos de lazer em outra modalidade esportiva. O 

conceito defendido por alguns trabalhos, é que os altos volumes semanais de treinos são grandes 

fatores que podem desencadear algum tipo de lesão esportiva, entretanto em outro trabalho não foi 

identificado relação entre o volume de treinamento semanal e a ocorrência de lesões esportivas. Os 

trabalhos divergem quanto ao volume ideal de treinamento semanal para que não existam riscos de 

sofrerem lesões esportivas.  
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LEVANTAMENTO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ABORTO E SUBSÍDIOS PARA 

FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Orientador(a): RITA DE CASSIA RIGOTTI VILELA MONTEIRO 

 

 

Resumo:  

No Brasil, o aborto destaca-se como um grave problema de saúde pública, à medida que é 

amplamente praticado, muitas vezes de forma insegura, dentro de um cenário de clandestinidade. A 

ilegalidade do aborto perpetua as iniquidades socioeconômicas em que é praticado e faz com que 

sua real magnitude seja desconhecida e as consequências para a saúde das mulheres. A temática do 

aborto tem potencial de mediar diversas questões, além de ter um aumento da produção cientifica e 

da discussão do tema na mídia no Brasil. Muitos autores constatam a questão do aborto como 

problema de saúde pública no país; assim o objetivo esta pesquisa organizou a produção científica. 

O estudo sobre o aborto tem o potencial de articular questões. Este trabalho propor-se a realizar um 

levantamento de produção cientifica, sobre o aborto no Brasil, a partir de uma revisão bibliográfica 

para buscar na literatura e de pesquisa em banco de dados – periódicos Capes e Scielo –, para 

organizar a produção em categorias e a partir delas buscar subsídios para criação e a gestão de 

políticas públicas. Na análise dos resultados identificou-se uma barreira ética e jurídica, que 

acarreta problemas para as mulheres e para os profissionais da saúde. Indica-se que novas pesquisas 

devem ser feitas.  
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HISTÓRIA E EDUCAÇÃO NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR ETEC CÔNEGO JOSÉ BENTO 

 

PEDRO RACHID DA COSTA 

 

Orientador(a): RITA DE CASSIA RIGOTTI VILELA MONTEIRO 

 

 

Resumo:  

Ao se optar por pesquisar instituições escolares, é necessária a imersão em seus arquivos, seleção de 

fotos e artigos de jornais, para construir parte da identidade da instituição e trazer novas 

informações, além de resgatar parte da memória da cidade onde a instituição se encontra. Assim 

esse tema fundamenta sua importância, pois o espaço escolar é onde o aluno passa grande parte do 

seu tempo desde o início e ao longo de sua vida, onde vai formar grande parte de seu caráter e sua 

personalidade. Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental sobre uma 

instituição educacional, a ETEC Cônego José Bento, localizada no município de Jacareí – SP; na 

qual foram utilizadas fontes primárias e secundárias para estudar a memória da instituição, além de 

uma pesquisa de campo na própria instituição e pesquisa em seu centro de memória. Abordando 

temas educação, memória escolar, arquitetura e cultura escolar. Procurou-se estudar, a importância 

da cidade Jacareí e apresentar fatores que levaram à criação da escola no município, além da 

biografia do cônego e a história da instituição. Esta investigação procurou evidenciar aspectos do 

cotidiano da escola, o funcionamento, o andamento dos cursos e a memória dos personagens que 

ajudaram a construir a história da instituição. A realização desta pesquisa contribui tanto para a 

instituição, quanto aos os habitantes da cidade que terão mais um capítulo da sua história 

organizada.  
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ECONOMIA DA EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
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Orientador(a): RITA DE CASSIA RIGOTTI VILELA MONTEIRO 

 

 

Resumo:  

Este trabalho propor-se a realizar a partir de um levantamento da bibliográfica com o objetivo a 

demonstrar que pesquisas com base na teoria da Economia da Educação, contribuiriam de maneira 

positiva para o desenvolvimento de políticas para o desenvolvimento regional. Assim o buscou 

comprovar com a escolha dos autores que é válida a utilização da terminologia da Economia da 

Educação dentro da temática do Desenvolvimento Regional, demonstrando que o investimento na 

educação e o fomento de capital humano devem ser considerado em uma diversidade de condições 

de incentivos para desenvolvimento econômicos regional deve ser um fator chave dentro das 

construções das políticas de desenvolvimento econômico regional, nos âmbitos federais, estaduais e 

municipais. Onde repensar questões conceituais do desenvolvimento e da educação permite novos 

insights na busca de modelos de desenvolvimento regional que associe o crescimento da produção, 

melhor distribuição e utilização dos bens e serviços. Outro caminho pode ser eleger um novo 

paradigma para a educação e o desenvolvimento, juntamente com a inovação tecnológica e, 

organizando uma nova cultura, em conjunto com uma decisão estratégica das organizações 

envolvidas, para um crescimento sustentado do país. Considerando os resultados apresentados e 

guardando-se as devidas proporções, o trabalho atingiu seu objetivo geral. Sugere-se, para outros 

estudos, a ampliação desta pesquisa a uma amostragem maior, o que permitirá tratamento estatístico 

dos dados de forma aprofundada.  
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO NO ENANPAD NO 

PERÍODO DE 2012 A 2014 
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Orientador(a): RITA DE CASSIA RIGOTTI VILELA MONTEIRO 

 

 

Resumo:  

A Tecnologia da Informação vem cada vez mais sendo utilizada e caracterizada como uma 

ferramenta de suma importância para o ambiente organizacional. Além disso, é importante ressaltar 

que a TI tem sido foco de estudos abrangendo várias áreas do conhecimento. Diante disso, o 

presente artigo tem como objetivo apresentar um estudo bibliométrico acerca das publicações 

referentes a este tema no EnANPAD no período de 2012 a 2014. Foi realizado um estudo 

exploratório com abordagem quantitativa. Foi encontrado um total de 35 artigos na busca realizada 

a partir da palavra-chave Tecnologia da Informação. Os resultados demonstraram que a maioria dos 

artigos encontra-se na Divisão Acadêmica ADI – Administração da Informação e que a palavra 

buscada foi encontrada em número maior nos resumos. Do total de artigos, 15 deles apresentaram a 

palavra Gestão em seus títulos e/ou resumos. Quanto ao número de publicações por instituição, o 

resultado apresentou que a instituição que mais publicou artigos no período estudado, foi a 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), 6 artigos no total, seguida pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 5 artigos no total. Cabe ressaltar, que a maioria das 

instituições publicou apenas 1 artigo neste período. Com relação ao tipo de pesquisa, o estudo 

demonstrou que a maior parte dos artigos utilizou pesquisa qualitativa, com caráter exploratório e 

estudo de caso como delineamento. Deste modo, leva a concluir que a Tecnologia da Informação é 

um tema que está presente em diversas publicações colaborando com mais estudos acadêmicos.  
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INCLUSÃO ESCOLAR: INDAGAÇÕES E POSICIONAMENTO DOS PROFESSORES 

 

ELISETE DE ANDRADE LEITE 

 

Orientador(a): ROSELI ALBINO DOS SANTOS 

 

 

Resumo:  

Resumo O objetivo de nosso estudo foi investigar o posicionamento de professores que atuam com 

a inclusão escolar, na educação básica na rede municipal de ensino de uma cidade do Vale do 

Paraíba, SP-Brasil. A população composta para a pesquisa foi de 81 professores que atuam em 

classes regulares com alunos com Deficiência Intelectual. Trata-se de um estudo por meio de 

pesquisa exploratória com abordagem quantitativa e qualitativa. Como ferramenta de coleta de 

dados foi elaborado um questionário com 19 perguntas objetivas e duas questões abertas, para os 

quais foi realizada análise de dados quantitativos por meio da estatística descritiva, com o auxílio de 

software Sphinx®, complementando com o programa Excel para efetuar alguns gráficos. Os dados 

qualitativos coletados das questões abertas dos questionários foram analisados com o auxílio das 

técnicas de Análise de conteúdo de acordo com a proposta de Bardin, 2010. Os resultados dessa 

pesquisa nos apontaram que os professores estudados, em sua maioria, não se sentem preparados 

para trabalhar com a inclusão e apontam a necessidade de mais apoio pedagógico da direção da 

escola, de um professor mediador e a redução de número de alunos em sala de aula. Este estudo nos 

levou a refletir sobre aspectos relevantes do posicionamento dos professores a respeito da inclusão 

escolar. Todavia, a pesquisa indica a necessidade urgente do aprofundamento do diálogo entre os 

envolvidos nesse processo, ou seja, pais , professores, gestores e comunidade para que se estabeleça 

uma compreensão do significado da inclusão escolar e para que ocorra a aceitação da diversidade na 

construção de uma escola acolhedora à todos os educandos, impedindo qualquer forma de 

discriminação e exclusão.  
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Resumo:  

Este artigo tem como objetivo caracterizar o perfil (gênero, idade e tipo de deficiência) e relação 

idade-série dos alunos matriculados no AEE (atendimento educacional especializado) na rede 

municipal de Crateús/CE e que estão incluídos nas escolas regulares. O estudo decorre de uma 

abordagem quantitativa, realizado no âmbito na Secretaria de Educação do Município e das 

Secretarias das escolas. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se como instrumento para 

coleta de dados a análise documental. O levantamento da trajetória escolar dos alunos foi realizado 

em 2014, nas 13 (treze) salas de recursos multifuncionais, distribuídas na zona urbana e rural do 

município. O referencial teórico contempla o atendimento educacional especializado na sala de 

recurso multifuncional na perspectiva da educação inclusiva. Os resultados apontam um aumento 

significativo do número de atendimento educacional especializado na rede pública municipal de 

Crateús/CE, que conta com um professor especialista lotado em caráter exclusivo em cada Unidade 

de Ensino, no entanto verifica-se que o processo de diagnóstico para detectar as necessidades 

especiais dos alunos fica a cargo de um médico especialista da Secretaria Municipal de Saúde. Os 

dados comprovam ainda que as escolas da rede municipal têm atingido as metas do IDEB. 

Concluiu-se, portanto, que o atendimento educacional especializado realizado na sala de recurso 

multifuncional ainda traz resquícios das classes especiais, que cresceram significativamente na 

década de 1970, baseado por diagnósticos ligados a vertente médica.  
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FRACASSO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO TEÓRICA PUBLICADA NA 

REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO 
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Resumo:  

A temática “fracasso escolar” constitui o objeto de estudo de muitas produções teóricas que, por sua 

vez, podem contribuir não só para a compreensão deste fenômeno, mas também, para o 

desenvolvimento de práticas educacionais que permitam amenizar ou sanar este problema. Nesta 

perspectiva, o presente artigo tem por objetivo investigar os conteúdos das publicações sobre o 

“fracasso escolar” na Revista Brasileira de Educação. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 

exploratória, baseada na análise de nove artigos publicados na Revista Brasileira de Educação no 

período de 2002 a 2014, após um levantamento com o descritor “fracasso escolar”. A análise mostra 

as principais abordagens e os resultados desses artigos em relação ao tema. Os resultados da 

pesquisa mostraram que as publicações, embora abordem inicialmente a temática “fracasso escolar”, 

apresentam relações entre este tema e outros assuntos, tais como “o ensino fundamental em ciclos”, 

“o letramento”, “o trabalho infantil” e “a percepção da família e dos alunos em relação à escola”. 

Além disso, constatou-se que os artigos analisados apresentam o fenômeno “fracasso escolar” como 

um problema ainda presente nas escolas, principalmente entre as camadas menos favorecidas da 

sociedade, mas não são apontadas iniciativas ou alternativas no sentido de solucioná-lo. Após a 

leitura e o estudo destas publicações, conclui-se que a compreensão e a superação do problema 

passam não apenas pela formulação de uma teoria ou conceito relativo a esse fenômeno, mas, 

sobretudo, pelo reconhecimento de sua existência no meio escolar, sendo necessário considerar as 

questões sociais, familiares, pedagógicas e políticas.  
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Resumo:  

As necessidades dos jovens egressos do Ensino Médio comportam a formação acadêmica e os 

valores construídos na família e na escola e refletem no seu futuro. O objetivo deste estudo é 

levantar as pesquisas realizadas sobre as repercussões da relação família-escola na escolarização 

dos jovens do Ensino Médio e suas perspectivas futuras. O levantamento dos estudos foi realizado 

no site da CAPES, da SciELO, de universidades reconhecidas e de revistas conceituadas com as 

conjunções dos descritores família, escola, jovens e Ensino Médio. A seleção dos trabalhos 

científicos privilegiou os estudos que envolvem a influência da relação família-escola na 

escolarização dos jovens, a avaliação da escola pelos jovens quanto à formação para o trabalho e a 

metodologia utilizada diante da realidade estudada. Os resultados apontaram para — na avaliação 

dos jovens — a ineficiência da escola na preparação dos estudantes para enfrentarem o mercado de 

trabalho e para a continuidade nos estudos. Embora seja ela um espaço de convivência e 

aprendizagem, carece de políticas públicas mais eficazes que favoreçam a inserção desses jovens na 

sociedade. Para estes, o núcleo familiar é fundamental na construção do alicerce da sua formação 

integral. Foram utilizadas as pesquisas qualitativas e quantitativas nos estudos. Concluiu-se que o 

quadro das pesquisas contribuiu para a reflexão e discussão sobre a relação família-escola, a 

influência dessa relação na escolarização do jovem e, pela complexidade das variáveis que 

implicam esse fenômeno, há necessidade de maior aprofundamento científico e acadêmico sobre 

essa temática 

.   
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Resumo:  

Pensando na escola como um ambiente em que as diferenças se encontram e são vivenciadas 

constantemente, alguns estudos tem sido apresentados e discutidos em forma de artigos, teses e 

dissertações contemplando a temática do respeito à diversidade. Levando em consideração a 

importância da educação infantil no processo educacional e na formação da criança, este artigo tem 

como objetivo analisar e as produções acadêmicas tendo como enfoque as questões étnicas raciais 

nessa etapa da escolarização. O artigo apresenta uma análise bibliográfica sobre o tema com um 

recorte temporal entre 2010 e 2015. A busca foi realizada no site da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foram utilizados como descritores as 

palavras educação infantil, negro e diversidade racial. A partir dessa busca foram selecionados 

resumos de teses, dissertações e artigos que apresentavam relação direta entre a etapa escolar da 

educação infantil e as interações sociais estabelecidas nesse espaço em relação à criança negra. 

Após a seleção dos textos, foi feita uma análise considerando os aspectos metodológicos, as 

problemáticas e as implicações na prática pedagógica. Nessa análise observou-se que o enfoque das 

pesquisas está, em sua maioria, nas interações entre as crianças e seus pares, sendo pouco discutida 

as relações estabelecidas entre os adultos e as crianças, as concepções dos gestores sobre a temática 

das relações étnico raciais no ambiente escolar e as representações estéticas no espaço físico da 

escola.  
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Resumo:  

Este artigo, numa junção dos resultados de duas pesquisas de mestrado da Universidade de Taubaté, 

uma finalizada em 2015 e a outra em andamento, tem como objetivo mostrar a realidade de uma 

parte da situação da acessibilidade na cidade de Taubaté. Como representantes do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF), as autoras trazem em suas 

pesquisas um olhar voltado para a denúncia das falhas existentes na acessibilidade. Tendo como 

pano de fundo o caminho do cidadão taubateano com deficiência física ou visual pelas ruas da 

cidade e dentro das escolas, mostra pelas falas dos sujeitos das pesquisas suas dificuldades em 

termos de acessibilidade física ou arquitetônica. Traz em seu referencial teórico um breve resumo 

da história da pessoa com deficiência na aquisição de seus direitos, tendo como aporte teórico 

principal as leis e normas que trazem a atual concepção de acessibilidade e mobilidade. 

Metodologicamente, a mescla dos resultados destes dois trabalhos trouxe à tona situações muitas 

vezes invisíveis e banalizadas pelo hábito de se deixar as coisas como estão. E o resultado foi uma 

contribuição justamente nesta denúncia da falta de acessibilidade física nas ruas e escolas da cidade, 

no intuito de impulsionar atitudes individuais e políticas públicas neste sentido.  
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Resumo:  

O presente trabalho tem por objetivo trazer à tona as considerações de Vygostsky sobre a 

Defectologia Contemporânea, considerando os processos de supercompensação da deficiência e do 

sentimento de menosvalia e tendo as questões sociais do desenvolvimento como seu aporte 

principal. Vygotsky afirma que a criança com deficiência percebe-se como um indivíduo 

socialmente “inferior” aos demais, cabendo à escola dar condições de superação através do 

investimento de suas potencialidades, sem desconsiderar suas limitações. Assim atribui-se as suas 

considerações como primordiais para a atual conjuntura da educação especial brasileira, 

subsidiando a prática docente dos professores que realizam o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) em Sala de Recursos Multifuncionais (SRM). A metodologia utilizada será a 

pesquisa bibliográfica. O resultado será uma exposição e análise sobre a prática docente e os 

saberes essenciais que regem suas ações profissionais, oferendo suporte através dos estudos sobre a 

Defectologia Contemporânea de Vygotsky e artigos referentes ao trabalho realizado nas SRM. 

Pretende-se, dessa forma, contribuir para a produção de conhecimento acerca do assunto, que se 

encontra escassa devido à recente implantação desse sistema de atendimento complementar e 

suplementar nas instituições escolares brasileiras. Mesmo sendo, a deficiência ou defeito, uma 

consequência biológica, funcional e/ou psíquica, seu desempenho quantitativo e qualitativo depende, 

quase que exclusivamente, da influência dos processos sociais aos seus fatores internos e de 

personalidade. Deve a escola, por fim, criar condições para que os indivíduos se formem de maneira 

dialética e integral, criando práticas viáveis e significativas, de acordo com as particularidades e 

especificidades de cada um, resultando em um desenvolvimento pleno e efetivo. Faz-se necessário 

uma educação que vá além da adaptação à deficiência, mas que possa ultrapassá-la.  
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Resumo:  

Resumo Este artigo é derivado de uma pesquisa de mestrado em educação que está em andamento. 

Tem por objetivo analisar uma política pública educacional, adotada desde o ano de 2009 pela 

Secretaria Municipal de Educação de uma cidade do Vale do Paraíba. Tal política visa reduzir e 

prevenir ações violentas na escola por meio de um processo de formação continuada que tem como 

conteúdo os princípios da Justiça Restaurativa e da Cultura de Paz, e utiliza como estratégia 

formativa principal os processos circulares. Participam deste programa de formação gestores, 

professores, alunos e pais. Esta pesquisa de abordagem qualitativa investiga o impacto deste 

processo formativo na prática docente, para tanto realizou entrevistas semiestruturadas com 10 

professores que participaram e ou participam do programa de formação. A análise de conteúdo foi 

utilizada como metodologia para analisar os dados coletados. Os resultados parciais mostram 

relações entre a participação na formação e a reorganização da prática docente no que se refere à 

maneira de compreender e gerir os conflitos em sala de aula. Revelam ainda que os professores 

buscaram adequar os conteúdos e técnicas dos processos circulares discutidas na formação às suas 

realidades como, por exemplo, às características da faixa etária que lecionam. Desta forma, é 

possível apontar que este processo formativo gerou um impacto positivo na prática docente destes 

professores.   
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Resumo:  

O artigo aqui apresentado trata-se de uma parte componente de um trabalho de pesquisa de 

mestrado em educação sobre o tema. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e 

exploratória. O objetivo principal é levantar dados referentes às principais motivações dos docentes 

de EJA, a fim de validar a existência da construção da identidade docente de tais profissionais. Ele 

traz contribuições sobre a construção da identidade docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

como também as motivações aos profissionais referentes às características provenientes e 

específicas dessa modalidade de ensino. O corpus da pesquisa foi constituído pelos dizeres de nove 

sujeitos docentes atuantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ano de 2014 em uma Rede 

Municipal, localizada no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O instrumento de pesquisa 

utilizado para coleta dos dados foi o questionário. A análise dos dados foi feita seguindo o viés 

teórico da Análise do Conteúdo de Badin (2011). O problema advém da baixa notoriedade dada ao 

EJA pelos próprios docentes, que muitas vezes buscam essa função como carga complementar e 

não como principal função, ocasionando possível desmotivação e provável dificuldade para 

construir a própria identidade docente como atuante em EJA. Os autores principais citados sobre o 

tema foram Tardif (2002), Ludke (2004) e Nóvoa (2009). Concluímos que há uma certa dificuldade 

na construção da identidade destes professores, visto que as principais motivações para a atuação 

nesta modalidade advém de uma escolha secundária.  
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Resumo:  

Buscando um ensino de qualidade e uma aproximação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) 

e as escolas públicas, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) visa 

inserir os alunos dos cursos de licenciatura nas escolas para que possam desenvolver atividades 

didático-pedagógicas, aproximando a teoria da prática, contribuindo com a formação docente e 

preparando-os para a futura inserção no mercado de trabalho. Nesse sentido, a busca pela educação 

de qualidade perpassa tanto pela formação inicial quanto pela formação contínua dos professores 

inseridos na escola. O PIBID atende essas duas formações: inicial e contínua. Este artigo objetivou 

analisar a influência do PIBID, Subprojeto Educação Física, nestes dois aspectos: formação inicial 

(alunos bolsistas) e formação contínua (supervisores). Para isto foi realizado um estudo de caso com 

um Subprojeto do curso de Educação Física de uma IES do interior do estado de São Paulo, sendo 

abordado de forma qualitativa. Como instrumento foram utilizadas autoavaliações de 11 alunos 

bolsistas e 4 supervisores. A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo. Dentre os 

dados obtidos cabe destacar que todos percebem as contribuições do programa. Para os bolsistas a 

principal contribuição refere-se à aprendizagem, enquanto para os supervisores é a possibilidade de 

atualização dos conhecimentos. Sendo assim o PIBID tem contribuído para a melhoria da educação 

básica ao promover o desenvolvimento do professor que está em atuação e do aluno em formação.  
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