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Resumo:  

A situação atual da arborização de vias públicas de Taubaté é preocupante e embora não existam 

estudos detalhados de sua situação atual, percebe-se que há muitos locais com ausência de 

arborização, problemas de manutenção, conflitos estruturais e funcionais da arborização resultantes 

da implantação sem planejamento, ou também com espécies de porte inadequado e baixa 

diversidade de espécies. Estes conflitos resultam em situações de desconforto e perigo para os 

cidadãos e levam estes a terem uma visão negativa da arborização. O presente trabalho é parte 

integrante do projeto de extensão Arborização Urbana realizado em convênio da UNITAU com a 

secretaria de meio ambiente da prefeitura de Taubaté e teve como objetivo diagnosticar a 

arborização e a estrutura das vias públicas de uma parte da área central de Taubaté como subsídio 

ao planejamento e a gestão deste importante componente do sistema de áreas verdes. O diagnóstico 

foi realizado a partir da metodologia testada no trabalho de iniciação científica de Cibele Peretta em 

2012, que utiliza dados e técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, com o uso do 

Google Earth e do seu módulo Street View para extração das informações e do Sistema de 

Informação Geográfica ArcGIS™ como gerenciador da base de dados espacial. Ao longo de nove 

ruas, com extensão total de 2499,65m, foram levantados dados de cento e nove árvores. Com base 

nos dados de conflitos estruturais observou-se que das arvores estudadas 44% apresentou presença 

de afloramento de raízes, 65% apresentaram o canteiro cimentado, 52% não possuem o tamanho do 

canteiro suficiente, 2% possuem conflito com a fiação (valor baixo, pois a maioria das árvores se 

localizam nas calçadas que não possuem fiação, que é um problema para a arborização), 2% com 

placas sinalizadoras, apenas 4% estão localizadas em divisão de lotes, que seria o local ideal para 

evitar conflitos, 67% obstruem a passagem de pedestre. Com base nos dados fitossanitários apenas 

2% apresentaram poda drástica (árvores localizadas só no lado sem fiação), 1% apresenta 

evidências de doenças, e não houveram evidencias de vandalismo, risco de queda, árvore cortada no 

tronco, interferência de iluminação e obstrução de veículos. Concluiu-se com os resultados 

analisados a precariedade e o desequilíbrio na distribuição da arborização urbana na área analisada, 

sendo necessário a utilização deste diagnóstico para o planejamento e implementação de um sistema 

de áreas verdes.  
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Resumo:  

Este trabalho faz parte do projeto de extensão “Estudos técnicos para subsidiar a criação e a 

elaboração do plano de manejo do Parque Municipal do Itaim”. A importância ambiental do Parque 

está em abrigar um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica adjacentes a área urbana e uma 

das poucas áreas do Cerrado no Vale do Paraíba. A pesquisa visa determinar a identidade do parque 

dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), na formulação dos seus 

objetivos principais enquanto UC e realizar estudos que subsidiem a elaboração do seu Plano de 

Manejo. O reconhecimento do parque como UC possibilitará o recebimento de verba de 

compensação ambiental, como disposto nos artigos 32 e 33 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que institui o SNUC e no Decreto nº 4.340/2002 que regulamenta artigos da referida lei. Também 

fundamenta o estudo o Decreto no 5.758, de 13 de abril de 2006, que institui o Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias. Como 

resultados aponta-se a necessidade da realização dos estudos contemplados sendo estabelecidas no 

capítulo IV no artigo 22 para a criação, artigo 27 para a elaboração de plano de manejo e artigo 32 

da articulação órgão executor (Prefeitura Municipal de Taubaté) e comunidade científica 

(Universidade de Taubaté) para o desenvolvimento de pesquisas. A viabilidade política, técnica e 

administrativa da inserção do Parque como UC por iniciativa da Prefeitura Municipal de Taubaté é 

garantida no artigo 4º, inciso III. A categoria de Proteção Integral “Parque Nacional”, que quando 

criado em nível municipal denomina-se Parque Natural Municipal foi a identidade apontada neste 

estudo. Este tipo de UC tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de educação ambiental, de recreação e de turismo eco-lógico. É de posse e 

domínio públicos, sendo que no caso do Parque do Itaim, sua área já é pública, facilitando sua 

criação. A UC propiciará a conservação da biodiversidade de espécies raras restritas ao local ou que 

possa se encontrar ameaçadas de extinção. No caso da Mata Atlântica e do cerrado foram 

levantadas várias espécies incluídas na lista de vulneráveis a ameaçadas de extinção, justificando 

sua criação. Expuseram-se as bases teóricas que fundamentam a criação do Parque do Itaim pela sua 

importância e representatividade ambiental para o Vale do Paraíba.  
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Resumo:  

Este trabalho é integrante do Projeto de Extensão “Parque Municipal do Itaim”. O parque se 

encontra bastante degradado, sem estrutura adequada para visitantes e não tem recursos para sua 

estruturação e manutenção, sendo a criação do parque como o reconhecimento como unidade de 

conservação uma alternativa para obtenção de recursos. Dentre os estudos socioeconômicos e 

ambientais necessários, destacam-se os estudos hidrológicos, fundamentais para o diagnóstico do 

parque e subsidiar as ações de recuperação hídrica que irá contribuir para a melhoria da bacia do 

Ribeirão Itaim, que esta inserida na importante Bacia do Una, considerada prioritária para 

recuperação no Vale do Paraíba. Tem como objetivo o estudo da hidrografia da bacia do Ribeirão 

Itaim para auxiliar no planejamento do Parque do Itaim. A área de estudo compreendeu a bacia do 

Ribeirão Itaim, com 58,90Km2. Foram revisados trabalhos realizados na bacia, principalmente por 

professores do curso de Agronomia da Unitau e dados do DAEE, e da secretaria estadual de Meio 

Ambiente. Utilizou-se a base de dados de Taubaté estruturada no SIG ArcGIS, contendo além da 

base cartográfica com a hidrografia, as imagens Quickbird de 14 e 21 de dezembro de 2014 para a 

elaboração do mapa de uso e cobertura vegetal natural e de atualização da hidrografia. O Ribeirão 

Itaim tem sua nascente localizado na divisa de Taubaté com os municípios de Caçapava e Redenção 

da Serra e sua foz, localizada no interior da Fazenda Piloto do Departamento de Ciências Agrárias 

da Unitau. A bacia do Itaim tem uma porção em área rural e a maior porção em área de expansão 

urbana. Assim, ocorre uma diversidade de ocupação. Na parte rural a criação de gado é feita em 92% 

das propriedades. Com relação as demais atividades, a agricultura é realizada em 28%, a recreação 

em 24% e a industrial em 4%. Verificou-se que de todas as propriedades analisadas, 80% delas 

possuíam áreas ocupadas por pastagem, 16% apresentam culturas anuais e 16% possuíam culturas 

perenes. O estudo da modificação das nascentes e da drenagem no período 1978 a 2015, apontou 

que 85% das nascentes rebaixaram, devido ao desmatamento e ao uso do solo, 74% da extensão do 

Ribeirão Itaim estão assoreados, devido aos processos erosivos. A expansão urbana e a passagem da 

rodovia Carvalho Pinto em sua extensão podem agravar esse quadro. Os impactos destas ocupações 

e transformações na disponibilidade e qualidade hídrica precisam ser avaliados para o planejamento 

de sua ocupação.  
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Resumo:  

Este trabalho é integrante do Projeto de Extensão “Parque Municipal do Itaim, sendo o estudo dos 

recursos hídricos fundamental para planejamento e ações para recuperação. O parque está bastante 

degradado, as nascentes estão rebaixadas em relação ao levantamento do IGC e os cursos d’água 

assoreados, sendo difícil definir os seus traçados, ação importante para a recuperação dos recursos 

hídricos da bacia do Ribeirão Itaim, inserida na Bacia do Una, priorizada no programa de 

recuperação estadual. O objetivo principal é avaliar o estado de conservação da drenagem do 

Parque do Itaim pelo mapeamento da vegetação e uso da terra. Como objetivos secundários tem-se: 

a) Determinar a localização atual das nascentes; b) Avaliar o estado de conservação das nascentes; c) 

Determinar o traçado atual dos principais cursos d’água. Para determinar a conservação das áreas de 

contribuição no SIG ArcGIS foi realizada a interpretação da imagem de satélite Quickbird de 2014 

e mapeadas a vegetação e o uso da terra, sendo avaliado o estado de regeneração da vegetação e os 

tipos de usos. Foi também avaliada a presença de áreas perturbadas ou degradadas. Para a 

localização das nascentes foram feitos levantamentos em campo e avaliado o nível do lençol 

freático. Para avaliar o estado de conservação das nascentes, foram avaliadas as condições de 

conservação da vegetação conforme os critérios adotados na Res. CONAMA nº 1 de 1994 e os 

fatores de perturbação. Para determinar o traçado atual dos cursos d’água foram percorridos em 

campo a área dos traçados originais como constavam no IGC, sendo registrados os novos traçados. 

Foi detectado que em 1978 o parque possuía 6 nascentes e em 2015 houve o desaparecimento de 

duas nascentes e um rebaixamento de 25m, em média, para as quatro, devido à falta de vegetação, a 

invasão da área da nascente por baquearia e principalmente pela urbanização que impermeabilizou a 

área de recarga. O mapeamento revelou que 64,61% estão cobertos por gramíneas e apenas 8,97% 

de vegetação natural, sendo 6% nos estágios iniciais, protegendo pouco o solo e 6,62% de áreas 

degradadas, localizadas nas encostas. Em relação ao estado de conservação as 4 nascentes estão 

degradadas. Em relação ao traçado não foi possível determinar em todo percurso, pois os campos 

antrópicos úmidos são muito extensos e a água se encontra muito espalhada nestes locais. Conclui-

se que os recursos hídricos do parque estão altamente degradados e as nascentes com grau 

conservação classificado como péssimo.  
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Resumo:  

RESUMO A maneira pelas quais informações científicas são levadas ao conhecimento de crianças 

no ensino fundamental ainda é, fortemente, baseada na metodologia tradicional onde a exposição 

oral do assunto predomina, o que pode resultar numa forma de aprendizagem mecanicista. Existe 

uma gama enorme de materiais e recursos didáticos fáceis de serem utilizados e de boa qualidade a 

disposição dos profissionais de ensino; porém, a falta de conhecimento sobre esses recursos ou a 

carência de treinamento, faz com que o educador não os utilize. Na literatura, existe uma forte 

indicação à favor da utilização de recursos didáticos alternativos em relação aos métodos de aulas 

tradicionais, apoiada no saldo positivo do ensino – aprendizagem, por exemplo, de ciências e 

Geografia. Assim, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar o processo ensino-aprendizagem de 

ciências naturais e Geografia, através de conceitos sobre os diferentes biomas e paisagens 

brasileiras. Para tanto, ao longo do primeiro semestre de 2015, alunos do 2º e 3º anos de uma escola 

pública de Taubaté receberam a visita de professores e estagiários, dos cursos de Agronomia e 

Pedagogia, do projeto “Natureza e Criança: aprendendo com animais e plantas”, do Departamento 

de Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. Durante visitas previamente agendadas na escola, 

foram realizadas aulas expositivas e atividades, como montagem de quebra-cabeças e visualização 

de imagens sobre o tema de Biomas e Paisagens do Brasil. O quebra-cabeça utilizado era 

constituído de 6 peças coloridas, em EVA, referente aos diversos biomas brasileiros: Mata Atlântica, 

Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Campos. Cada aluno recebeu o seu quebra-

cabeça (com as peças embaralhadas) e um tempo pré-determinado para sua montagem. Em relação 

às paisagens, foram exibidas 2 imagens (uma urbana e a outra florestal) e, em seguida, para cada 

aluno era solicitado uma lista dos possíveis animais residentes em cada uma delas. Observou-se 

para os Biomas brasileiros que 73,6% dos alunos do 2º ano e 88,3% dos alunos do 3º ano 

conseguiram, rapidamente, montar o quebra-cabeça. Os alunos do 2º ano relacionaram um número 

maior de espécies animais para imagem florestal; já os de 3º ano relacionaram o maior número de 

espécies para a paisagem urbana. Assim, o projeto “Natureza e Criança” proporcionou a todos que 

participaram uma oportunidade valiosa de educar e aprender de maneira diferenciada e divertida os 

conteúdos de Ciências e Geografia.  
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Resumo:  

RESUMO Em um sistema natural não há lixo, pois o que não serve mais para um ser vivo é 

absorvido por outros, num fluxo contínuo. Entretanto, nosso modo de vida produz uma quantidade e 

variedade de lixo muito grande, podendo ocasionar vários tipos de poluição (solo, águas e ar), além 

de poderem contribuir com o surgimento de vetores de doenças. Assim, o projeto “Natureza & 

Criança: aprendendo com animais e plantas”, com o objetivo de conscientizar e estimular as 

crianças do ensino fundamental sobre a necessidade da separação adequada do lixo desenvolveu 

uma atividade em sala de aula. Durante o ano letivo de 2015, os alunos do 2° e 3° anos do ensino 

fundamental de uma escola da rede pública de Taubaté, receberam a visita de professores e 

estagiários dos cursos de Agronomia e Pedagogia. Nesta ocasião, os alunos participantes ouviram 

uma breve explicação sobre o assunto e, em seguida, assistiram a um vídeo educativo, que 

explicava a forma correta de se separar os diversos tipos de matérias, diariamente descartados nos 

diversos ambientes, como a escola, por exemplo. Foram colocadas dentro de sala de aula, seis 

sacolas plásticas com as cores de identificação dos diversos tipos de materiais (vermelha para os 

materiais de plástico, amarela para os materiais a base de metal, azul destinada para papel ou 

papelão, verde para vidro, marrom para os materiais orgânico e cinza para resíduos gerais não 

recicláveis ou contaminados não passíveis de separação). Em seguida, foram espalhados por toda a 

sala diversos objetos de descarte como: plásticos, papéis, pilhas, vidros, materiais eletrônicos e 

cascas de fruta, simulando lixo. Depois, os alunos foram estimulados a praticarem as orientações do 

vídeo, onde cada um dos alunos participantes deveria retirar um objeto de descarte e colocá-lo na 

sacola de cor correta. O resultado foi de 100% de acerto com os alunos do 2°ano, e de 96% com os 

alunos do 3° ano. Assim, com base nestes dados, foi possível perceber um efeito positivo desta 

prática na prática do processo de separação dos diversos tipos de matérias de descarte pelos alunos.  
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Resumo:  

As ações extensionistas presenciais foram e ainda são, no Brasil, permeadas por comunicação, 

considerando, principalmente, as experiências com rádio e TV. São evidentes os programas de rádio 

e TV voltados para o meio rural com ensinamentos e informações sobre assuntos ligados à vida no 

campo. Neste caso, a participação e a interatividade, se estabelece quando os ouvintes enviam 

dúvidas e sugestões pelos canais disponibilizados para isso. Com o objetivo de se aproximar do 

meio rural, levando conteúdos específicos, entretenimento e música de raiz, o Departamento de 

Ciências Agrárias propôs à Direção e Equipe da Rádio FM UNITAU – 107,7 a pauta daquele que 

veio a se chamar “Raízes do campus – do plantio ao consumo”. O primeiro programa foi ao ar em 

março de 2013 e, em edições mensais (reprisados duas vezes) apresenta 7 quadros: 1- Giro Rural 

com as notícias da mídia e a agenda de eventos do mês; 2- Negócios do Campo com a apresentação 

de tecnologias ou conhecimentos agronômicos que se transformam em potenciais negócios; 3- 

Mitos e Verdades Rurais onde se desvenda aquilo que tem ou não fundamentação técnico-científica; 

4- A Voz do Campo destinado a responder ou comentar a pergunta do ouvinte; 5- Classificados 

onde se anunciam produtos para a comercialização de máquinas, equipamentos ou produtos 

agrícolas; 6- Colhendo Idéias e Opiniões com a participação de um profissional da área sob a forma 

de entrevista; e, 7- Receitas do Campo dedicado ao preparo das iguarias da tradição rural ou dos 

produtos/sub-produtos agrícolas. Assim, mensalmente, os dois professores responsáveis pelo 

programa com a participação dos estagiários, todos do curso de Agronomia da UNITAU, preparam 

a pauta e o roteiro do programa para a gravação em estúdio, sob e a supervisão da equipe técnica da 

Rádio FM UNITAU. A grande contribuição do programa, além de permitir a participação do 

ouvinte e de um significativo elenco de entrevistados (dentro do qual pode-se mencionar 

instituições públicas das esferas municipais, estaduais e federal e privadas), o programa pratica, de 

fato, o princípio do convívio em ambiente universitário: a indissossiabilidade entre pesquisa-ensino 

e extensão.  
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Resumo:  

A interdisciplinaridade é o diálogo entre diferentes disciplinas, com o propósito de promover uma 

interação entre aluno, professor e cotidiano, ou seja, é a característica que se atribui a um tema, 

objeto ou abordagem para cuja exposição ou concretização se tenha duas ou mais disciplinas que, 

intencionalmente, estabelecem nexos e vínculos entre si; resultando à busca de um entendimento 

comum e o envolvimento direto dos interlocutores, embora cada disciplina conserve sua 

metodologia própria e se mantenha dentro dos limites do próprio campo, o essencial consiste em 

produzir uma ação comum, mantendo cada participante o que lhe é próprio. A interdisciplinaridade, 

no campo da Ciência, busca reencontrar a identidade do saber na multiplicidade de conhecimento. 

A presente pesquisa descreve o programa do Projeto Natureza & Criança: “aprendendo com 

animais e plantas”, desenvolvido pela Universidade de Taubaté, sob o ponto de vista interdisciplinar 

das áreas de Biociências (Agronomia e Biologia), por parte dos alunos estagiários de graduação que 

participaram do projeto. Utilizando-se da metodologia de natureza qualitativa do tipo exploratória, 

efetuaram-se entrevistas a partir da aplicação de questionários destinados aos estagiários. Os dados 

obtidos foram tratados e discutidos utilizando-se do método de Bardin. A análise das respostas dos 

questionários possibilitou uma discussão sobre as percepções dos sujeitos da pesquisa, sobre seus 

pontos de vista e argumentos sobre a interdisciplinaridade das diferentes graduações para 

trabalharem juntos nas atividades do projeto. A pesquisa demonstrou resultados satisfatórios, pois 

todos os estagiários entrevistados apontaram de forma positiva a interação e troca de saberes para o 

bom funcionamento do projeto, a partir dos jogos e brincadeiras lúdicas realizadas nas estações por 

meio do envolvimento interdisciplinar que ocorreu com as graduações da Agronomia e Biologia.  
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OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA ADULTOS MADUROS E IDOSOS: UMA 

PRÁTICA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

ANGELLO TREJGIER, CAROLINA DE CASSIA COSTA PEREIRA, MARLUCE 

AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, MARIANE TORRES 

 

Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

 

Resumo:  

No contexto atual, muitos adultos maduros e idosos não possuem recursos e/ou informações 

necessárias à promoção de uma dieta adequada. As indústrias por meio de veículos de comunicação 

de massa fazem uma publicidade exacerbada de alimentos não saudáveis, dificultando a escolha de 

alimentos mais saudáveis. A Universidade de Taubaté, por meio do Programa de Atenção Integral 

ao Envelhecimento (PAIE) se preocupa em promover o conhecimento sobre estas questões, 

realizando oficinas de Nutrição e Saúde. A busca pela educação alimentar e o alto índice de 

ocorrências de doenças crônicas, foram os motivos para inscrição dessa população nesta oficina no 

primeiro semestre de 2015. O objetivo deste trabalho é descrever a experiência dos alunos do curso 

de Nutrição na promoção e manutenção da saúde de um grupo de adultos maduros e idosos 

realizada na oficina de Nutrição e Saúde. Trata-se de um relato experiência oriundo de observação 

dos alunos do curso de Nutrição da Universidade de Taubaté, sobre as propostas para adoção uma 

alimentação saudável, realizadas na oficina de Nutrição e Saúde. A oficina ocorreu uma vez por 

semana, durante o primeiro semestre de 2015, no campus Bom Conselho, foi ministrada por uma 

docente do curso de Nutrição, apoiada por alunos, junto a um grupo de 15 participantes. Trabalhou-

se de acordo com as premissas da nova edição do guia alimentar de 2014. O guia alimentar da 

população brasileira traz a proposta de ampliar o conceito de alimentação saudável, respeitando a 

cultura e o meio ambiente. Deste modo, o guia preconiza maior consumo de alimentos in natura e 

minimamente processados e a redução do consumo dos alimentos ultraprocessados, além de 

expandir as habilidades culinárias e a prática da comensalidade. Observou-se um déficit de 

informações sobre este tema pelos participantes da oficina, dificuldades para manterem uma dieta 

saudável e falta de tempo para o preparo das refeições. Os auto-relatos indicaram mudanças 

positivas no comportamento alimentar, mostrando um progresso na seleção de alimentos mais 

saudáveis. As oficinas proporcionaram um ambiente favorável ao convívio social, presença de 

prazer e bom humor, a aptidão culinária e autonomia do cuidado com a saúde dos participantes. 

Adultos maduros e idosos sugerem ser uma população que carece de informações essenciais à 

promoção e manutenção de um processo de envelhecimento saudável, especialmente na presença de 

doenças crônicas. Oficinas de Nutrição e Saúde devem fazer parte dos projetos de educação em 

saúde para este público.  
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OFICINA DE NUTRIÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL COM IDOSAS 

 

CAROLINA DE CASSIA COSTA PEREIRA, ANGELLO TREJGIER, MARIANE TORRES, 

ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Orientador(a): ALINE LIZ DE FARIA 

 

 

Resumo:  

A alimentação se inscreve em múltiplas dimensões da vida humana. Em relação aos aspectos 

biológicos, possui relação importante com a promoção, manutenção e recuperação da saúde e, da 

mesma forma, com aspectos culturais e ambientais do alimento, Reflexões sobre como praticar uma 

alimentação saudável abrangendo todos seus aspectos são bem vindas, tendo em vista o atual 

contexto de vida em que a falta de tempo e o consumo exacerbado de alimentos industrializados 

estão presentes no cotidiano dos indivíduos. A Universidade de Taubaté, por meio do Programa de 

Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) ofereceu a oficina de Nutrição e saúde, para um grupo 

de idosos, como espaço para troca de experiências, desmistificação de tabus alimentares, além de 

proporcionar interação grupal e uma cultura de alimentação saudável. Este trabalho objetiva 

socializar as experiências realizadas na Oficina de Nutrição e Saúde. Os encontros da oficina 

ocorreram uma vez por semana, durante o primeiro semestre de 2015, no campus Bom Conselho, 

ministrados por uma docente do curso de Nutrição, apoiada por alunos, junto a um grupo de 15 

participantes. O roteiro temático das oficinas foi inspirado no Guia Alimentar da população 

brasileira (2014), com finalidade informativa e de sensibilização do grupo para adoção de hábitos 

alimentares saudáveis. Os temas abordados foram: Alimentação saudável, mais que nutrientes; 

Alimentos in natura, processados e ultraprocessados; Consumo de alimentos regionais e orgânicos; 

Propostas para mudanças no comportamento alimentar; Compreensão e superação de obstáculos; 

Rotulagem nutricional. A oficina mostrou-se um recurso favorável às discussões de saúde e nutrição, 

ampliando os conhecimentos dos idosos referentes à rotina alimentar. Nas discussões os próprios 

idosos identificavam possíveis alternativas que favorecessem a alimentação e aumento da qualidade 

nutricional da dieta, contribuiu também para que o próprio idoso fosse o protagonista de seus 

cuidados alimentares. Concluiu-se que algumas lacunas em relação a informações nutricionais dos 

alimentos foram esclarecidas, porém não esgotadas, mediante a quantidade de informações 

disponíveis nos meios de comunicação e o grande interesse das participantes em aumentar o 

conhecimento nesta área. A metodologia desta oficina favoreceu que as idosas exercessem a 

autonomia mediante suas opções alimentares, despertando uma consciência de que a decisão 

nutricional por determinados alimentos deve pautar-se no cuidado com a saúde, além do prazer, a 

preservação da cultura e a sustentabilidade do ambiente.  
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PRÁTICA E DIMENSÃO INVESTIGATIVA EM PROGRAMAS DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR 

 

MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO, VANIA MARIA DE ARAÚJO 

GIARETTA 

 

Orientador(a): ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO 

 

 

Resumo:  

O objetivo deste trabalho é refletir a partir do programa de extensão ECOCIDADANIA, a prática e 

dimensão da pesquisa em ações universitária e as resultantes no processo de formação dos alunos, 

em especial nos estagiários dos cursos de Administração, Biologia, Serviço Social, Fisioterapia, 

Engenharia Ambiental, Enfermagem que nele atuam. As atividades, realizadas pelos discentes tem 

os eixos interventivo e investigativo, foram desenvolvidas junto a 50 detentos do sexo masculino 

em regime fechado de um presídio em Tremembé-SP. O método eleito para construção deste 

trabalho, foi a observação participante na supervisão direta do estágio dos alunos estagiários, com 

registros sistemáticos nas reuniões temáticas momento em que expressavam na oralidade suas 

opiniões a partir de questões vivenciadas e observadas por eles nas ações interventivas. Resultados 

foram avaliados a partir dos dados comparativos entre os registros que permitiu quanto a prática 

investigativa, os objetivos a princípio eram para a intervenção, o que não limitou questionamentos 

que sucederam às primeiras atividades que deram origem aos primeiros roteiros de pesquisa, 

inserindo-a como eixo no projeto inicial. Conclui-se que as atividades permitiram com que o 

contexto social pesquisado trouxesse sentido às discussões temáticas no estágio, nos debates em 

transito e junto aos sujeitos participantes do programa, que por vezes contribuiram com suas vozes 

quer nas enquetes orais, como nas avaliações formais sobre cada ação socioeducativa, o 

enriquecimento para a construção coletiva do formulário para o levantamento do perfil 

socioeconômico e de opinião dos detentos, obtidas com as devolutivas da equipe a cada trabalho 

concluído, a certeza de um canal efetivo de participação e o efetivo redimensionamento da 

investigação enquanto importante instrumento motivacional e de relações, pois permite trocas e 

saberes que visam descobertas, independente da especialidade, mas enriquecida com a formação e 

especificidade do viés e afinidade de cada um.  
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SAÚDE DO HOMEM: RELATO DA PRÁTICA VIVENCIADA EM SALA DE AULA 

 

VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA, MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA 

CARVALHO 

 

Orientador(a): ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO 

 

 

Resumo:  

A saúde do homem é foco de pesquisa por diversos profissionais da saúde e desde o ano de 2009 

também uma Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem (PNAISH), monitorada pelo 

Ministério da Saúde. Esta política está focada na promoção de ações de saúde que possibilitem aos 

homens entre 20 e 59 anos de idade o entendimento de sua realidade de saúde atual. Este enfoque se 

faz importante porque o homem reage diferente da mulher em relação a saúde, muitas vezes por 

falta de tempo, outras por se achar infalível ou muito forte e resistente, ou ainda por ter a impressão 

de diminuir sua masculinidade, levando-o à comportamentos de risco como o alcoolismo, o fumo, 

drogas e sexo sem proteção. Esta pesquisa teve por objetivo verificar junto a detentos de regime 

fechado de um presídio no município de Tremembé-SP, participantes do programa de extensão 

Ecocidadania da Unitau. suas dúvidas e sapiência em relação a saúde do homem no contexto de 

doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. O método utilizado para este relato foi 

a observação participante durante as aulas expositivas a estes sujeitos, por meio de seus 

questionamentos e posições frente ao assunto abordado. Os resultados estão representados por falas 

como “posso usar o preservativo masculino junto com o feminino, para ter uma melhor 

proteção?”ou ainda “o sexo oral pode passar e pegar AIDS?”, como também a expressão “o beijo 

pode passar que tipo de doença? Como fazer sexo oral”. Estas questões relacionadas as doenças 

sexuais, em uma proporção 30% dos alunos detentos, em um universo de 50 indivíduos, já em 

relação ao câncer de próstata a reação foi de 80% achar um exame horrível, 10% já ter feito o 

exame e dizer que é tranquilo. Quanto ao planejamento familiar, demonstraram uma preocupação 

grande em não ter filhos, contando com a mulher tomando comprimido em 70%, o relato de 10% 

sobre a tabelinha ser difícil de seguir porque o homem não entende, e quer sexo naquele dia 

podendo até bater na mulher; quanto a vasectomia 50% não faria e 10% perguntou depois de quanto 

tempo o homem não engravida mais uma mulher. A conclusão foi que os questionamentos, as 

incertezas, os medos, os preconceitos e as posições são comparáveis aos dos homens fora do 

presídio.  
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PREVENINDO PARASITOSES EM HARMONIA COM A NATUREZA: CONSCIÊNCIA 

SANITÁRIA E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA  

 

FRANCINE ALVES DA SILVA COELHO, MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA 

CARVALHO, LARISSA IMACULADA DA COSTA SOBRINHO, ANA CECÍLIA DE PAULA 

LOURENÇO, FLAVIA GRASIELA MARSON, MARIANA GOMES DE ASSIS 

 

Orientador(a): ANA JULIA URIAS DOS SANTOS ARAUJO 

 

 

Resumo:  

O projeto extensionista “PREVENINDO PARASITOSES EM HARMONIA COM A NATUREZA” 

realizado desde 1988 é desenvolvido em parceria com prefeituras dos municípios de Taubaté e 

circunvizinhos, por meio das secretarias/departamentos de Educação e/ou de Saúde. O projeto 

envolve professores e alunos de diferentes cursos da universidade, além de professores e alunos das 

escolas públicas instaladas em ambiente rural e/ou peri-urbano, sendo composto por subprojetos 

investigativos e interventivos que enfocam a doença parasitária como um fenômeno biossocial. 

Além de contribuir para a formação acadêmica, gera conhecimento que possibilita identificar as 

variáveis envolvidas na ocorrência das parasitoses, levantamento das áreas de risco e planejamento 

de ações de controle, contribuindo para a formação de consciência sanitária e melhoria da qualidade 

de vida da população. Durante os anos de execução do projeto, os levantamentos de incidência de 

infecção por helmintos e protozoários intestinais, permitiram verificar queda acentuada na 

freqüência de helmintos entre as crianças, especialmente Ascaris lumbricoides. No entanto, a 

freqüência de Giardia duodenalis e protozoários comensais permanecem constantes na população. 

Em função disso o objetivo do presente estudo é avaliar a ocorrência de parasitoses intestinais em 

crianças de áreas rurais e, a partir desse diagnóstico, levar às comunidades o conhecimento básico 

das medidas de controle por meio de atividades educativas, contribuindo para a formação de 

consciência sanitária e melhoria da qualidade de vida da população e, simultaneamente, para a 

formação acadêmica. Até o presente momento foram realizadas palestras para aproximadamente 

520 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas rurais dos bairros: Barreiro, Caieiras, 

Chácaras Ingrid, Monjolinho, Paiol, Pouso Frio e Registro. Dessa população foram coletadas 186 

(35,8%) amostras fecais que seguiram acondicionadas até o Laboratório de Parasitologia da Unitau 

e foram processadas pela técnica de Centrifugo Sedimentação em Formalina Acetato de Etila. Das 

amostras analisadas (n=186) 11(10,2%) estavam positivas. As espécies parasitárias diagnosticadas 

foram Giardia duodenalis (3,2%) e Strongyloides stercoralis (1,1%), além das espécies parasitárias 

foram diagnosticados também a presença de protozoários comensais em 5,9% das amostras 

analisadas, as espécies observadas foram: Entamoeba coli, Endolimax nana e Iodamoeba butschilii. 

Os resultados obtidos apontam para a necessidade contínua de ações educativas e preventivas a fim 

de se manter os baixos índices de enteroparasitoses na população e também sugere a necessidade de 

estudos mais detalhados acerca dos protozoários de veiculação hídrica, tanto patogênicos quanto 

comensais, que servem como indicadores da contaminação da água de consumo e/ou alimentos por 

matéria fecal humana  

  



 

X SEMEX – SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 17 

 

ODONTOLOGIA PREVENTIVA NA CIDADE DE MONTEIRO LOBATO 

 

FERNANDA CALVO COSTA, NATÁLIA RODRIGUES DE PAULA 

 

Orientador(a): ANA PAULA L.G. DAMASCENO 

 

 

Resumo:  

A preocupação em definir estratégias para a preservação da saúde bucal da população brasileira é 

tema de várias iniciativas do poder público federal, estadual e municipal. Os indivíduos de baixo 

poder aquisitivo, residentes nas áreas rurais e nas periferias dos grandes centros urbanos encontram 

grandes dificuldades no acesso ao serviço público de saúde. Sendo assim, as ações coletivas no 

campo da prevenção são consideradas estratégicas de sucesso em função dos bons resultados e do 

baixo custo que elas representam. Dentro deste contexto, a Secretaria de Saúde da cidade de 

Monteiro Lobato, com uma população estimada em 4.120 habitantes, onde quase 60% vive na zona 

rural, procurou a Universidade de Taubaté e firmou um convênio de Cooperação Pedagógico-

Técnico-Científica que, entre outras ações, contempla ações coletivas voltadas à Prevenção da 

Saúde Bucal dos escolares da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município, idosos e 

ainda grupos de gestantes, hipertensos, diabéticos e portadores de necessidades especiais atendidos 

pela secretaria de Saúde. Nas escolas, por meio de palestras, cartazes coloridos, escovações 

supervisionadas e conversas dinâmicas, busca-se um novo olhar dos alunos em relação à 

importância da higiene oral e, assim, promover uma prevenção mais eficaz. Além disso, nas escolas 

está sendo feito um levantamento epidemiológico dos alunos com o objetivo de direcionar novas 

ações do poder público municipal no sentido de atender às necessidades odontológicas dessas 

crianças. Já em asilos, a conversa será feita com os idosos e seus cuidadores com o intuito de passar 

orientações com relação à correta higienização da cavidade bucal e das próteses; às principais 

doenças orais que acometem os idosos; e também ao autoexame, abordados de forma simples e 

funcional. Por último, os grupos de risco receberão, através de seminários, uma atenção singular às 

suas necessidades. Como resultado das primeiras ações realizadas, temos que as crianças das 

escolas foram bem receptivas e atenciosas a tudo o que lhes foi proposto, a Prefeitura mostra-se 

satisfeita com a dinâmica das ações desenvolvidas e, uma vez que possui como base a prevenção, 

temos ciência que os verdadeiros frutos serão colhidos futuramente.  
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CASA DE CUSTÓDIA DE TAUBATÉ E SUA IMPORTÂNCIA HISTÓRICA NO VALE DO 

PARAÍBA 

 

JONATHAN GIOVANE DOS SANTOS, LUIZ CLARO DOS SANTOS 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Nossa pesquisa visa apresentar o Hospital de Custódia e Tratamento Dr. Arnaldo A. Ferreira, a Casa 

de Custódia de Taubaté, que é reconhecida como uma das penitenciárias mais importantes do 

Estado de São Paulo. Nosso objetivo é o de conhecer a História do presídio de Taubaté e destacar 

sua importância na memória do conjunto de penitenciárias brasileiras. Com a alcunha de “piranhão”, 

inicialmente teve o nome de “Instituto Correcional de Taubaté”. A Casa de Custódia, tal como é 

hoje, foi construída em 1914 e inaugurada em 1915 a fim de abrigar a instalação do instituto 

disciplinar de menores da “Colônia Correcional da Ilha dos Porcos” que, mais tarde, ficou 

conhecida como Ilha Anchieta. A casa de Custódia de Taubaté ficou marcada por receber 

criminosos de alta periculosidade como Francisco da Costa Rocha, vulgo “Chico picadinho”, Pedro 

Rodrigues Filho, o “Pedrinho matador” e também como local de origem do Primeiro Comando da 

Capital – PCC, a principal facção criminosa do interior paulista e do Brasil. Em 1961 ocorreu uma 

rebelião que resultou num incêndio catastrófico que, em uma tentativa de fuga, presos atearam fogo 

nas celas e em outros locais do presídio, sendo que 52 dos detentos que residiam na penitenciária 42 

deles morreram por conta de ferimentos graves causados pelo fogo, enquanto os outros 10 que 

restaram sofreram ferimentos leves e conseguiram sobreviver. Hoje, o presídio funciona 

normalmente e tem como função receber detentos que não têm condições de cumprir pena em 

regime aberto. No primeiro momento, será ressaltado a história da Casa de Custódia e fatos 

marcantes que nele aconteceram desde sua inauguração até os dias atuais. Esta pesquisa terá como 

complemento fotos tiradas na própria penitenciária bem como o recolhimento de informações 

obtidas através de buscas de documentos em várias fontes. No segundo momento, será feito a 

organização de documentos para a análise detalhada da fase final desta pesquisa. Objetivamos como 

resultado procurar conscientizar as pessoas de que devemos registrar os eventos históricos 

memoráveis da Casa de Custódia valorizando o seu patrimônio. Concluímos que a Casa de Custódia 

de Taubaté passou por vários momentos notáveis em sua história, mostrando ser um dos presídios 

mais importantes do Brasil.  
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FÁBRICA DE BOTÕES COROZITA: MARCA DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL NO VALE 

 

JOSÉ ROBERTO ALVES JUNIOR, CAROLINA MALOSTI FONSECA, ALESSANDRA DA 

SILVA ROSA, FERNANDA PEIXOTO DE CAMPOS, RAFAELA APARECIDA ZAKALSKI 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Pesquisamos a história da Fábrica de Botões Corozita, fundada pelo italiano Gino Lanfranchi em 

1935, em Taubaté. Sua produção utilizava técnicas derivadas do artesanato com a matéria prima 

janira, semente da castanha italiana e de uma palmeira conhecida como “corozo”. Na chamada Era 

dos Plásticos, em 1947, o processo de produção semiartesanal foi substituído pelo maquinário. A 

história do botão começa quando um amuleto no formato de concha com dois furos foi desenterrado 

no Vale do Indo - noroeste da Província de Punjab, por volta de 3000 a.C. Mil anos depois esse 

objeto começa a ser “fabricado” pelas populações da Escócia e do Norte da Inglaterra, com um 

material chamado Azeviche. Os botões renascem no final da Idade Média, para segurar ou como 

decoração das vestimentas. Nossa pesquisa busca relatar o processo do surgimento e 

desenvolvimento da Fábrica de Botões Corozita, bem como compreender como conseguiu fazer 

frente aos desafios que foram adaptando-se às novas exigências do mercado e as tecnologias. A 

Corozita é um Patrimônio Histórico exemplar da arquitetura industrial inglesa, construído em 

alvenaria estrutural, tendo as estruturas dos telhados feitas de madeiras e telhas cerâmicas cujo 

conjunto é dividido em cinco prédios e a circulação é feita com ruas de paralelepípedos e seu 

interior é construído com espaços amplos dimensionados para os trabalhos realizados a partir das 

necessidades da época é um Patrimônio Histórico e Cultural vivo na história e na memória de várias 

pessoas da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Brasil. Analisando através da História as 

transformações ocorridas na fábrica de botões Corozita, realizamos visitas com acompanhamento 

monitorado, identificação do desenho arquitetônico e pesquisas bibliográficas dos arquivos do 

Projeto Taubaté Tempo e Memória. Concluímos que é tema pertinente e importante na medida em 

que contribui para um maior conhecimento da nossa cidade, que com a chegada dessas companhias, 

pequenas vilas foram surgindo e se desenvolvendo, tais como a Vila de São Geraldo, por exemplo. 

A pesquisa utiliza-se da concepção do sistema fabril brasileiro e sua inserção regional e espacial, a 

cronologia histórica de implantação no município de Taubaté.  
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FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE TAUBATÉ O BERÇO DA UNITAU 

 

VICTOR ANTONIO DE SIQUEIRA 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté foi a primeira instituição de ensino superior 

do Vale do Paraíba, nasceu em 20 de setembro de 1956, sancionada pelo então prefeito Jaurés 

Guisard. A instituição começou a funcionar após o presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira 

assinar o decreto nº 41.462. A FAFI, Faculdade de Filosofia, como era chamada por alunos e 

professores, se tornou uma autarquia municipal em 9 de outubro de 1962. Com a criação da 

Universidade de Taubaté, em 6 de dezembro de 1974 abriu-se um novo capítulo na história de 

pioneirismo e importância da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté. O objetivo da 

pesquisa é conhecer a história da FAFI desde sua fundação até a criação da UNITAU. O nosso 

estudo também busca verificar o impacto e a importância para a cidade e seus munícipes. 

Pesquisamos no prédio da Associação Artística e Literária, pesquisa bibliográfica, no Centro de 

Documentação e Pesquisa Histórica - CDPH, no Museu Municipal Prof. Paulo Camilher 

Florençano, no Arquivo Municipal e do inventário elaborado pelo Projeto Taubaté Tempo e 

Memória, ligado a Pró - Reitoria de Extensão, da UNITAU. Neste levantamento preliminar 

analisamos o registro de dados administrativos tais como: decretos, leis, atas e relatórios desse 

período. Entre estes destacamos o decreto nº 51.007, no qual podemos compreender a estrutura e 

organização administrativa da Faculdade. Encontramos também a lei municipal n° 656 que 

transforma a FAFI em autarquia municipal. Concluímos que as pesquisas documentais e na mídia 

regional foram fontes importantes para nossa pesquisa e nos ajudou a conhecer um pouco mais a 

história da FAFI e sua importância para a memória da cidade. No entanto, a partir do curso de 

História Oral, que nos capacitou ao uso de entrevistas, organizado pelo Projeto Taubaté Tempo e 

Memória, temos certeza que a metodologia da História Oral, a partir de depoimentos, registros e 

transcrições enriquecerá muito a nossa pesquisa. Com isso objetivamos elucidar algumas questões 

sobre a FAFI, como o impacto de sua criação e atuação na cidade de Taubaté.  
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UM VALE EM FESTA: A CULTURA POPULAR NAS FESTAS REGIONAIS 

 

EMERSON THOMAS FERREIRA LEITE 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Este trabalho busca realizar um levantamento sobre as diversas manifestações culturais do Vale do 

Paraíba Paulista, com foco em suas festas populares e nos grupos folclóricos. As festas populares do 

Vale, em sua maioria atrelada as manifestações religiosas da Igreja Católica, ao longo do tempo 

foram marcando varias gerações e, até hoje quase todas as cidades da região, promovem eventos 

que se tornaram atrativos de peregrinação e de turismo. O objetivo central de nossa pesquisa é 

identificar uma parte importante destas manifestações culturais, relacionando-as com os elementos 

culturais e religiosos que as identificam. A metodologia utilizada foi a da revisão bibliográfica, em 

documentos históricos entre os quais se encontram livros de tombo de algumas cidades, reportagens 

e arquivos fotográficos sobre o tema. Os resultados dessa pesquisa relatam o valor da memória e a 

presença na História desse Patrimônio Imaterial da região e a importância das festas e 

manifestações populares na formação da identidade dos habitantes do Vale do Paraíba, além de sua 

contribuição inequívoca para o turismo local. Concluímos que as festas regionais se mantêm com 

forte apoio popular, apesar de algumas terem sido descaracterizadas com o passar dos anos, graças 

ao trabalho dos grupos folclóricos que perseveram na sua manutenção.  
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UMA VIDA PELA EDUCAÇÃO: PROFESSOR JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

 

LUCAS JOFRE DA SILVA 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Nossa pesquisa analisa a vida do taubateano José Ezequiel de Souza, de longa carreira no 

magistério. A Escola Municipal que leva o seu nome foi criada em 9 de setembro de 1959, 

inicialmente com a função de Ginásio de Aplicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Taubaté. Posteriormente, foi transformado em Colégio Municipal, pela Lei Municipal 1.384, de 30 

de outubro de 1972. Hoje funciona como escola municipal desde o Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio. Essa pesquisa tem como objetivo apresentar a vida do Professor José Ezequiel de 

Souza e o seu papel na educação vale paraibana e nas escolas de Taubaté, além de estudar a 

importância patrimonial e histórica do prédio da escola José Ezequiel para a cidade de Taubaté, 

objetivando, ainda, apresentar para as novas gerações essa riqueza histórica pouco reconhecida e 

poder servir de piloto para outros projetos de valorização dos Patronos das escolas públicas e 

privadas de nossa cidade. A metodologia utilizada foi a da revisão Bibliográfica, pesquisa nos 

documentos do Museu Municipal de Taubaté, no Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da 

Universidade de Taubaté, na Escola Municipal Professor José Ezequiel de Souza. Utilizamos 

também a História Oral, entrevistando familiares, ex-alunos, ex-professores, alunos, professores e 

diretores da Escola. A partir do desenvolvimento desse trabalho obtivemos os seguintes resultados, 

o Professor José Ezequiel de Souza é um patrimônio imaterial da cidade pela sua dedicação e 

influência marcante na Educação de nossa cidade. Também percebemos a importância que o prédio 

da escola tem Taubaté, pois esse edifício é considerado um patrimônio municipal. E a partir das 

pesquisas e entrevistas constatamos que boa parte da sociedade atual não dá o devido 

reconhecimento ao patrono e não conhece a História da própria escola que é um bem da 

comunidade. Por outro lado enfatizamos alguns pontos positivos, tais como o fato da reconstituição 

da memória poder contribuir para o enriquecimento do patrimônio material e imaterial da cidade, 

pois exemplos de profissionais como o Professor José Ezequiel de Souza podem ser inspiração para 

futuros professores e profissionais da educação.  
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FAZENDA SANTA MARIA: “SOBREVIVENDO E SE ADAPTANDO AOS NOVOS TEMPOS” 

 

ROBERTO ORTIZ CABRAL, VICTOR ANTONIO DE SIQUEIRA, LUCAS JOFRE DA SILVA 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Por volta de 1820 começa a surgir no Vale no Paraíba as residências senhoriais, que marcam a 

opulência do ciclo cafeeiro em São Paulo. Esta pesquisa destaca a Fazenda Santa Maria localizada 

no Bairro Caieiras em Taubaté, distante vinte e cinco quilômetros do centro da cidade. Fundada em 

1824, foi construída de pau-a-pique, posteriormente taipa e adobe, tijolos de terra crua, água, palha 

e outras fibras naturais. Teve como primeiro proprietário, Manoel Gomes Vieira, o Barão da Pedra 

Negra, político influente, tanto no regime imperial quanto no início da República. Como todas as 

fazendas cafeeiras do período, contou com forte presença escrava, chegando a ter 350 cativos para 

cuidar de, aproximadamente, 170 mil pés de café. Até 1837 havia o registro de 86 fazendas 

produtoras na cidade. Taubaté foi a segunda maior produtora de café do Brasil no período de 1830-

1854. Outro ilustre proprietário da fazenda foi José Francisco Monteiro, o Visconde de Tremembé. 

O visconde também foi um importante cafeicultor, proprietário de grandes empresas e incentivador 

da cultura e filantropia local, além de ser avô de Monteiro Lobato. Após o auge cafeeiro, a fazenda 

passou a pertencer ao Senador Fagundes Gomes, ministro da agricultura no governo Humberto de 

Alencar Castelo Branco, ministro da indústria e do comércio no período Ernesto Geisel e senador 

por São Paulo entre 1983 e 1991. Fagundes Gomes faleceu no mesmo vôo de helicóptero que 

levava Ulysses Guimarães. Atualmente a fazenda Santa Maria ainda pertence à família Gomes. O 

local passa neste momento por um processo de restauração. Para realização da pesquisa utilizamos a 

pesquisa bibliográfica e de documentos no Museu de Taubaté. Concluímos que a chegada do café 

no Vale do Paraíba constituiu uma rica história que envolveu não somente aspectos políticos e 

econômicos, mas também a construção de ricas fazendas de café, algumas restauradas, outras 

derrubadas e muitas reformadas.  
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UMA CIDADE QUE FALA: OS ROTEIROS DO TAUBATÉ TEMPO E MEMÓRIA 

 

LUCIANO VALENTINI ZUCARELLI 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

O objetivo de nossa pesquisa é apresentar a importância de se desenvolver projetos educacionais, 

culturais e turísticos embasados na pesquisa do Projeto Prex Taubaté, Tempo e Memória. A cidade 

de Taubaté foi o marco inicial na ocupação do Vale do Paraíba. A História do país registra, em seus 

anais, a importância do município na formação desta nação. Os bandeirantes, a fundação de 

diversas cidades (Campinas, São João D’El Rey, Mariana, entre tantas), o tropeirismo, o ciclo do 

ouro, os figureiros, a passagem de D. Pedro I, a riqueza do café, a estrada de ferro, a 

industrialização, os personagens que se destacaram no país e seu patrimônio material, imaterial, 

ambiental e industrial, deixaram um legado que não deve se restringir às pesquisas acadêmicas. Esta 

rica História, pesquisada e inventariada pelo Projeto Taubaté, Tempo e Memória, deve proporcionar 

uma devolutiva para a sociedade em forma de roteiros culturais e turísticos. O projeto desenvolve 

esta atividade há quatro anos, com significativa adesão e positiva divulgação na mídia. Faz parte do 

escopo do Projeto a promoção da integração ensino-pesquisa-extensão, desenvolvendo o 

intercâmbio do corpo discente com a comunidade, visando a constante troca de saberes, garantindo 

a relação bidirecional entre a Universidade e a sociedade. Reconhecendo a cidade como um todo: o 

patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental, resultado do seu passado e preservação em seu 

presente. Na preparação deste trabalho foi utilizada a metodologia da História Oral, base de nossa 

pesquisa de campo, além do levantamento bibliográfico e pesquisa in loco. Concluímos que toda 

pesquisa acadêmica deve ser dividida com a sociedade, podendo proporcionar novas perspectivas, 

tanto econômicas como sociais.  
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AS HISTÓRIAS QUE AS MÃES CONTAVAM E CANTAVAM: CANTIGAS E LENDAS DO 

VALE DO PARAÍBA 

 

TALISSA JULIE DA SILVA, ALINE DOS SANTOS KOBERSTAIN 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar as histórias que as mães contavam e cantavam: cantigas 

e lendas do Vale do Paraíba, como um dos patrimônios históricos de grande importância para a 

sociedade do Vale do Paraíba. Cada cidade do Vale do Paraíba é marcada por lendas e algumas 

cantigas que compõem de alguma maneira cada detalhe da história de determinada região, algumas 

não tão conhecidas e outras que estão na “boca do povo”. O imaginário coletivo das tradições que 

passam de pais para filhos, através da História Oral contém ficções e realidades. Podemos usar 

alguns exemplos para entender um pouco melhor, a cidade de São José dos Campos, onde pessoas 

contam entusiasmadas, histórias como a de uma velhinha de cabelos brancos, trêmula e triste, todo 

dia de finados ia ao cemitério, bem no coração da cidade, visitar seus entes queridos, onde um dia 

sem saber que o cemitério havia mudado de local. Ficou dia e noite andando de um lado para o 

outro, murmurando preces e gemendo, cansada de tanto procurar, no outro dia os primeiros raios de 

sol iluminaram, entre as flores, uma velhinha de cabelos brancos com um xale preto cobrindo o 

frágil corpo, inerte. Encontrou seus entes queridos, em outra dimensão. Mas, dizem que ela vem ao 

Largo da Capela São Miguel (local onde havia o antigo cemitério) todo Dia de Finados e fica dia e 

noite, por ali, passeando. Outra grande riqueza do Vale do Paraíba é, sem dúvidas, as cantigas 

muitas das vezes cantadas e embaladas pelo afeto das mães, que ficou marcada por gerações. A 

metodologia utilizada é a da revisão bibliográfica e da história oral. Os resultados da pesquisa nos 

levaram a concluir que, “dentro do conjunto de conhecimentos, tradições, lendas, crenças e 

superstições de um povo, é importante destacar as cantigas de roda e de ninar. São verdadeiros 

lembranças de alegria e de sentimentos, fruto sempre da amizade. As cantigas de roda no alegre 

ambiente coletivo, as cantigas de ninar no sagrado convívio materno-infantil, sempre adoçadas pela 

maciez do berço, no conforto da rede ou no encantamento de um colo de mãe. ” – como narra 

Wanderlino Arruda. Concluímos que esta pesquisa se enquadra em uma das mais importantes 

cantigas e lendas de se conhecer as grandes riquezas que estão a nossa volta, nosso Vale é um vale 

encantado, de gerações cheias de histórias que valem ouro.  
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GRUPO ESCOLAR LOPES CHAVES: A EDUCAÇÃO COMO SÍMBOLO DE PATRIMÔNIO E 

MEMÓRIA ESCOLAR 

 

BRUNO LUIZ INOCENCIO DOS SANTOS 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Nossa pesquisa faz parte do Projeto de extensão universitária “Taubaté Tempo e Memória”, da 

Universidade de Taubaté. Relata a importância de um dos patrimônios materiais da cidade, o antigo 

Grupo Escolar “Dr. Lopes Chaves”. É importante esclarecer que os antigos grupos escolares, de 

uma forma geral, possuem uma arquitetura diferenciada de algumas outras escolas, principalmente 

analisando a primeira metade do século XX no Brasil. Elas surgem com a ascensão do governo 

republicano. Portanto, essas novas construções escolares carregam em si uma linguagem da 

modernidade, das mudanças que o Brasil trazia naquele momento pós-império. Janelas largas, 

edificações grandiosas, grandes espaços, tudo relacionado a mentalidade de uma nova sociedade 

que surgia, com pensamentos que iam desde hábitos de higiene até o civismo. Especificamente ao 

nosso caso de estudo, o Grupo Escolar “Dr. Lopes Chaves”, foi o primeiro colégio de Taubaté, 

fundado no ano de 1903, em homenagem a um importante político da região vale-paraibana. O 

arquiteto que o projetou foi Euclides da Cunha, conhecido autor de “Os Sertões”, muitas vezes 

esquecido por sua atuação nas áreas de exatas. Essa pesquisa tem como objetivo apresentar a escola 

Lopes Chaves, como um dos patrimônios históricos de grande importância para a cidade de Taubaté 

e ao ensino no Vale do Paraíba. Também buscamos resgatar no imaginário coletivo as memórias 

dos ex-professores e ex-alunos que estudaram nesse local. Como metodologia, foi realizado um 

levantamento bibliográfico de textos e livros que abordam a história de seu patrono, a arquitetura do 

prédio, sua construção, além de uma documentação relacionada à escola em seu momento de 

atuação. Em breve queremos realizar algumas entrevistas com ex-professores e ex-alunos a partir da 

metodologia da História Oral. Como resultado constatamos que a escola Lopes Chaves é um 

patrimônio que marcou a educação em Taubaté. Pois este edifício é considerado um patrimônio 

municipal e que marcou a vida de muitos cidadãos, por tudo isso não podemos deixar que esse 

prédio se deteriore e não seja utilizado como um espaço de memória e de cultura, pois tudo que 

permanece fechado tende cair em esquecimento e a sociedade não se apropria desse espaço publico. 

Em nossas conclusões, podemos compreender que o prédio em questão, deveria receber uma maior 

atenção dos poderes constituídos uma vez que faz parte da história de profissionais da educação e 

que é uma referência de um período histórico que marcou o Vale do Paraíba e o Brasil.  
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MUSEU HISTÓRICO PROFESSOR PAULO CAMILHER FLORENÇANO: PRESERVANDO A 

MEMÓRIA CONTANDO A HISTÓRIA 

 

RENATO NUNES DE SIQUEIRA 

 

Orientador(a): ARMINDO BOLL 

 

 

Resumo:  

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar o Museu Histórico de Taubaté como um dos 

patrimônios da cidade e também identificar a importância do mesmo para preservação, divulgação e 

fonte de pesquisa tanto da historia de nossa cidade, quanto das memória de todo o vale. Em 12 de 

dezembro de 1975, a Prefeitura de Taubaté criou a Divisão de Museus, Patrimônio e Arquivo 

Histórico de Taubaté (DMPAH), em duas salas no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, sendo 

seu primeiro diretor o professor Paulo Camilher Florençano. O museu foi transferido para o Solar 

dos Oliveira Costa. Em 1987, foi idealizada a construção de um prédio como sede definitiva para o 

museu. Em 05 de Dezembro de 1988, foi inaugurada à nova sede do Museu Histórico, sua 

imponente construção evoca os grandes casarões da época do café. O complexo museológico possui 

três museus distintos, o Museu Histórico Paulo Camilher Florençano, o MISTAU (Museu da 

Imagem e do Som de Taubaté) e o Museu dos Transportes e Tecnologias Rural. Utilizamos como 

base de pesquisa, arquivos e documentos históricos presentes no próprio museu, assim como 

entrevistas ouvindo a população e os alunos que o frequentam, relatos da importância deste 

patrimônio para os mesmos. Pudemos observar que, este museu está ligado a nossa cidade, e todo o 

vale. Seu acervo e arquivo histórico, contam com documentos de época, testamentos de 

bandeirantes e colonos que participaram da fundação de nossa cidade e de outras cidades no vale. 

Como resultado das pesquisas e entrevistas obtivemos diferentes olhares sobre o museu que, com 

pesar alguns não dão o devido reconhecimento aos documentos e conhecem pouco o valor histórico 

deste museu. Por outro lado, constatamos que nos últimos anos professores estimulam seus alunos e 

eles mesmos buscam as fontes que nele existe. Sendo assim reforçamos a importância de sua 

divulgação e preservação, como patrimônio de nossa cidade, como lugar de nossa historia contendo 

os registros da participação efetiva dos bandeirantes no período do ciclo de ouro. Contendo 

documentos e registros desde os tempos coloniais até os dias de hoje. Sendo assim, podemos 

concluir que o Museu Histórico, é de muita importância para nossa cidade, como fonte de 

conhecimento, para que as futuras gerações possam sempre saber quem somos e de onde viemos e 

qual é a nossa história como primeira vila do vale sua importância na história do Brasil colônia, 

império e república até os dias atuais.  
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BASÍLICA DO SENHOR BOM JESUS DE TREMEMBÉ: UMA PROPOSTA PARA OS 

MÓVEIS SACRO-RELIGIOSOS 

 

THAMIRES LIANA DE OLIVEIRA BARCELOS DA SILVA, AMANDA LUCCI RIBEIRO, 

BRUNA STEPHANIE COSTANTI RODRIGUES 

 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

 

Resumo:  

A Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, datada de 1672, foi construída predominantemente 

em paredes de taipa de pilão. É um patrimônio histórico e cultural que ostenta um estilo eclético dos 

mais valiosos do Vale do Paraíba. A espacialização do templo é formada por um corpo de nave 

retangular, dois corredores laterais, arco cruzeiro e a capela mor. A igreja passa por ações de 

conservação e restauração, projeto que conta com a participação do Núcleo de Preservação do 

Patrimônio Cultural – NPPC, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 

Taubaté, por meio de convênio, cuja função é, entre outras, preservar o valor histórico e cultural da 

Região do Vale do Paraíba, hoje inserida na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. O objetivo do presente projeto foi a elaboração de novos móveis litúrgicos para compor o 

presbitério da Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, tais como: cadeira presidencial, 

cadeiras laterais, credência, ambão, púlpito e altar. O projeto de mobiliário teve como parâmetro os 

móveis historicamente utilizados na Basílica. Para a realização deste projeto foi elaborado um 

cronograma, constando de pesquisa sobre os moveis litúrgicos, seu significado dentro da 

Comunidade Religiosa, localização ideal dentro do templo, materiais a serem usados, características 

principais e dimensões. Foram realizados levantamentos arquitetônico e fotográfico, elaborados 

croquis e estudos preliminares, com a utilização de programas de computação para desenho 

tridimensional. Como resultado, obtivemos o projeto de móveis sacro-religiosos, composto pela 

cadeira presidencial, cadeiras laterais, credência, ambão, púlpito e altar. A proposta foi apresentada 

à comunidade em 27 de maio de 2015, em sessão ilustrada com imagens e justificativa oral da 

proposta, visando avaliação e decisão sobre o desenho a ser utilizado.  
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COVENTRY: RESTAURANDO O PASSADO, CONSTRUINDO O PRESENTE E 

PERPETUANDO O FUTURO. 

 

RENATA SANTANA SANTOS, DHEIZZE CAROLINE GARCIA COSTA, SAMANTHA 

VIEIRA PEREIRA, THAMIRES LIANA DE OLIVEIRA BARCELOS DA SILVA 

 

Orientador(a): BENEDITO ASSAGRA RIBAS DE MELLO 

 

 

Resumo:  

A cidade de Coventry é um distrito metropolitano do Reino Unido, na região de West Midlands. É a 

oitava maior cidade inglesa e a décima primeira do Reino Unido. Foi bem próspera durante a 

Revolução Industrial sofrendo um intenso crescimento econômico, se tornando movimentada e 

importante. Esta cidade sofreu ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial (1948), destruindo 

boa parte do seu centro histórico, incluindo a antiga e bela Catedral. O objetivo do presente trabalho, 

tem por base o estudo da experiência de Coventry e de seu centro histórico na reconstrução pós 

guerra. O trabalho empreendido implicou na reconstrução formal da antiga cidade. À luz dessa 

análise propomos a intervenção em pontos específicos de interesse cultural da cidade de Taubaté, a 

saber, eixo estação ferroviária – Praça Dom Epaminondas passando pela rua das Palmeiras, a região 

da Praça Santa Terezinha com ênfase na Vila Santo Aleixo e o conjunto Praça CTI com os 

remanescentes da fábrica. Com intuito específico de revalorizar o patrimônio cultural e seu entorno, 

trazendo ao cotidiano os caminhos da memória. Para a concretização desse estudo preliminar foram 

realizadas pesquisas no âmbito histórico – cultural sobre a cidade inglesa. Reunidos vídeos, fotos e 

um estudo de caso qualitativo e quantitativo sobre as propostas para o reerguimento da história da 

cidade. Bem como uma análise sobre alguns pontos marcantes e históricos da cidade de Taubaté 

que hoje se encontram em degradação. Coventry foi considerada como potencial para se tornar uma 

“cidade do futuro”.O projeto da Iniciativa Fênix de Coventry, trouxe a tona o conceito de mover-se 

em uma trajetória através do passado,presente e futuro. Em síntese, a partir dos dados obtidos 

através das pesquisas realizadas a respeito de Coventry, na Inglaterra, observamos que a aplicação 

do Partido Arquitetônico com a proposta do mesmo percurso em outras localidades. Buscamos 

dessa forma aplicar esse partido em Taubaté, SP. Embora os cidadãos reconheçam os valores 

culturais dos bens em estudo, tem pouco ou nenhuma informação e acesso aos mesmos, exceto os 

prédios utilizados pela UNITAU-Universidade de Taubaté. A proposta de nossa equipe consiste em 

democratizar e propor restauro e intervenções em alguns espaços da cidade, dando à eles uma nova 

função: educacional, comercial e social. Preservando sua história e revalorizando os espaços em 

questão como pontos culturais mostra-se como atitude importante ao exercício da cidadania e na 

manutenção da qualidade de vida da cidade.  
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Orientador(a): CARLOS EDUARDO CÉSAR MINÉ 

 

 

Resumo:  

RESUMO Introdução: O programa de Atividade Física e Saúde- PAFS realiza atividades voltadas a 

qualidade de vida e saúde de idosos. A avaliação física e funcional constituem, de maneira pratica e 

de baixo custo, uma forma de mensurar os resultados de um programa de exercícios físicos. No 

PAFS essa avaliação é complexa e composta de testes antropométricos e físicos. Apresenta-se como 

excelente oportunidade de pratica profissional aos estudantes envolvidos, pois os mesmos são 

capacitados para realização dos testes de maneira a padronizar os procedimentos e diminuir as 

possíveis interferências nos testes. Objetivo: Avaliar medidas antropométricas e funcionais de 

idosos participantes dos programas de exercícios. Metodologia: Após agendamento e 

esclarecimento dos idosos (n=64), segue montagem do circuito com nove estações de avaliação, que 

são distribuídas em espaço físico de maneira racional seguindo os protocolos de cada teste. Primeira 

estação: estadiômetro e balança para aferição de peso e estatura. Segunda estação: fita 

antropométrica para perimetrias corporais (circunferência da cintura, coxa, perna e braço). Terceira 

estação: adipômetro para medidas de dobras cutâneas (dobras supra ilíaca, sub escapular-apenas 

mulheres, coxa medial, tricipital, abdominal-apenas homens e perna medial). Quarta estação: Teste 

de flexibilidade – “sentar-e-alcançar”. Quinta estação: Teste de Coordenação Motora. Sexta estação: 

Teste de Agilidade. Sétima estação: Teste de força de membros superiores. Oitava estação: Teste de 

força de membros inferiores. Nona estação: Teste de Resistência cardiorrespiratória – 

“caminhada/corrida estacionária”. Os testes foram aplicados no início e meio do ano (4 meses), 

após prática regular de atividades físicas diversificadas (alongamento, dança de salão, Zumba 

Gold® e musculação). Foi realizada a análise estatística (média±desvio padrão, teste t-Student) 

assumindo p<0,05 como nível de significância. Resultados: após aplicação dos testes foi possível 

verificar melhora significativa da flexibilidade (56,52±12,05 x 61,21±12,54cm, respectivamente), 

da força de membros superiores (18,06±3,71 x 19,91±3,74repetições, respectivamente) e inferiores 

(14,02±2,62 x 15,63±3,15repetições, respectivamente), resistência cardiorrespiratória 

(102,75±17,65 x 107,83±18,06passos, respectivamente), diminuição da porcentagem de gordura 

(34,3±6,86 x 33,8±7,66%, respectivamente). As demais medidas (coordenação, agilidade, IMC, 

peso) não apresentaram diferença estatística. Conclusões: após análise dos dados podemos concluir 

que quatro meses de atividades diversificadas foi efetiva em melhorar a força muscular, a 

flexibilidade, a porcentagem de gordura corporal e a resistência cardiorrespiratória medida em 

testes indiretos de avaliação funcional e antropométrica.  
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Resumo:  

Introdução: O aumento da expectativa de vida em países da América Latina tem gerado 

preocupação de epidemiologistas no que se refere às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

entre elas as demências. Estas síndromes incidem com maior frequência em pessoas a partir dos 60 

anos de idade e trazem, em sua lenta evolução, grande impacto para seu portador, família e 

sociedade devido a importantes dependências cognitivas e funcionais, além das alterações não 

cognitivas, representadas pelas alterações de humor e comportamento. Atualmente, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estima que haja 46.7 milhões de indivíduos com demência em todo o 

mundo, sinalizando que urge a tomada de medidas de saúde pública que possibilite às sociedades o 

enfrentamento desta síndrome devastadora que rouba o bem mais importante do ser humano: a 

mente. Objetivo: Conhecer a dinâmica de atendimento ao paciente com demência em ambulatório 

especializado e entender as ações de enfermagem neste contexto. Metodologia: Relato de 

experiência de 9 graduandos de enfermagem em visita a um centro de especialidade em Neurologia 

do comportamento e funções corticais, na Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. Os 

alunos, acompanhados pela professora responsável pela disciplina de saúde mental foram recebidos 

pelo Professor Titular da Disciplina de Neurologia Cognitiva e após acolhimento e apresentação das 

dependências do setor, foram convidados a observar as avaliações realizadas pela equipe 

multidisciplinar, para discussões e posteriores conclusões. Resultados: Tanto a visita quanto o 

acompanhamento das atividades foram considerados muito proveitosos pelos alunos, porque a eles 

foi permitido acompanhar, in loco as consultas e condutas da equipe médica esclarecendo dúvidas e 

interagindo com profissionais e familiares. Ao final da visita, foram convidados pelo Professor a 

participar da reunião científica do grupo que, naquele dia discutiu a fisiologia e as doenças do 

neurônio motor. Conclusão: Foi possível observar o quanto se pode fazer pelo paciente com 

demência e sua família do ponto de vista farmacológico e especialmente não farmacológico, com 

vistas ao controle da doença de base e prevenção de co-morbidades. Neste contexto, ficou claro a 

necessidade de sistematizar as ações do enfermeiro em respeito às necessidades humanas afetadas 

nos âmbitos biológico, psicológico e social por meio de um protocolo específico elaborado com 

base nas diretrizes das propedêuticas neurológica, psiquiátrica, geriátrica e gerontológica e também 

por meio de um trabalho psicoeducativo que alcance, sempre que possível, a dignidade e qualidade 

de vida dessas pessoas.  
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Resumo:  

Introdução: O termo gênero vem das ciências sociais e visa compreender a desigualdade existente 

entre o que é atribuído a mulher e ao homem. Inicia-se dentro da própria estrutura familiar, gerando 

expectativas sobre o comportamento do homem e da mulher. Espera-se que a mulher cuide da casa, 

do marido e dos filhos, sendo delicada, sensível e submissa ao homem. A mulher moderna esta 

quebrando este paradigma, mais ainda tem um caminho longo a percorrer para conseguir os 

mesmos direitos que os homens. Foi percebido que as mulheres que sofrem qualquer tipo de 

violência, tanto física, como sexual ou psicológica ficam com medo e receio de denunciar, ou 

acreditam que o agressor tem direito de cometer este ato, tornando-se algo banal e corriqueiro. 

Objetivo: relatar as percepções das alunas de enfermagem e psicologia, bolsistas do GAVVIS 

(Grupo de Atendimento à Vítima de Violência Sexual), um dos projetos de Extensão da 

Universidade de Taubaté, que oferece a essas vitimas um atendimento integral, realizado por uma 

equipe multiprofissional. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das alunas bolsistas do 

GAVVIS, no período de fevereiro a agosto de 2015. As alunas realizam o atendimento das vítimas 

de violência sexual sob supervisão de um dos docentes do projeto, participam das discussões dos 

casos com a equipe multiprofissional, bem como do planejamento e execução de ações que 

priorizam as medidas de proteção às vítimas. Durante os atendimentos, é realizada a anamnese, 

colhendo informações pessoais e dos fatos, sendo esses dados registrados em uma ficha padronizada 

e, quando necessário, a vítima, passa por um exame físico, e posteriormente são encaminhadas ao 

atendimento psicológico e recebem orientações jurídicas. Resultados: A violência ainda hoje é 

subnotificada, muitas vezes por medo da retaliação do agressor sendo que a vitima também se 

preocupa com o julgamento da família e de pessoas do seu convívio. Observou-se que o agressor na 

maioria das vezes faz parte do meio familiar, principalmente quando a vitima é uma criança. A 

assistência do GAVVIS proporciona a vitima conforto, orientação e propicia uma nova perspectiva 

a este indivíduo. Conclusão: Muitos profissionais de saúde não se sentem preparados para atender 

este tipo de agravo. O GAVVIS proporciona aos acadêmicos que participam deste projeto, uma 

didática que auxilia na hora de dar assistência às vítimas de violência, e possibilita que o cliente 

tenha um atendimento digno e humanizado, minimizando esta experiência traumática.  
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Resumo:  

O abuso sexual infantil é uma forma de violência caracterizada por poder, coação ou sedução, sendo 

freqüentemente praticado sem força física e sem deixar marcas visíveis, dificultando sua 

comprovação principalmente em crianças pequenas. Esse tipo de abuso pode envolver desde o 

contato sexual com ou sem penetração até aqueles em que não há contato sexual, como o 

exibicionismo.O GAVVIS - Grupo de Apoio à Vitima de Violência Sexual, criado em 2004, 

oferece assistência médica, psicológica e jurídica a pacientes violentadas sexualmente, assim como 

orientação aos familiares e/ou responsáveis. O grupo é formado por uma equipe composta por 

médico, enfermeiro, psicólogo, advogado e alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina e 

Psicologia.O objetivo do presente trabalho é relatar as percepções de alunas bolsistas dos cursos de 

Enfermagem e Psicologia referentes aos atendimentos realizados pelo GAVVIS em 2015, sobretudo, 

nos casos de abuso sexual em crianças e adolescentes.. As alunas realizam o atendimento das 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e seus familiares, participam das discussões dos 

casos com a equipe, assim como do planejamento de ações que priorizaram os aspectos preventivos 

da violência sexual. Durante tais atendimentos, são realizadas entrevistas com os responsáveis, a 

fim de colher informações pessoais e dos fatos, sendo esses dados registrados em uma ficha 

padronizada. Quando necessário, a vítima, passa por um exame físico, e posteriormente os 

responsáveis são encaminhados ao atendimento psicológico e recebem orientações jurídicas. 

Observou-se que a violência sexual em crianças e adolescentesé crescente nos últimos tempos e que, 

gradualmente, os pais e/ou responsáveis estão se sentindo mais encorajados para fazer a denúncia 

nos órgãos competentes. Pode-se observar também que o sexo feminino é predominante nos casos 

atendidos, com faixa etária diversificada e que, em geral, o agressor faz parte do meio familiar. 

Apesar das inúmeras variáveis envolvidas no impacto do abuso sexual infantil, tal experiência é 

considerada um fator de risco para o desenvolvimento de psicopatologias como depressão ou 

transtornos de ansiedade e alimentares. Desse modo, acredita-se que o GAVVIS sirva como um 

modelo de olhar ampliado para o atendimento das vítimas de violência sexual, com o acolhimento 

necessário para que a vítima e sua família recebam orientações sobre saúde e pertinentes ao campo 

jurídico. Por isso a importância de uma equipe multiprofissional que promova intervenções 

preventivas e terapêuticas para as crianças e adolescentes e suas famílias.  
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Resumo:  

É na zona rural que encontramos a essência de uma cultura genuína, não uma cultura de massa 

importando costumes, valores, lembranças, que não condizem com a realidade vivida e atuante. É 

uma cultura que nasce com os primeiros homens da terra e é passada de geração para geração como 

herança viva, observada no tratar da terra, nas ladainhas ressoantes nas capelas, no jeito humilde e 

emocionado de narrar a própria história. Foi seguindo esse conjunto de princípios e valores que o 

Centro de Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH) da Universidade de Taubaté, iniciou o 

projeto de extensão Capelas e Festas Religiosas: valorizando a cultura rural, desenvolvido na zona 

rural de Tremembé, a partir de pesquisas sobre a história e a memória das comunidades, 

objetivando caracterizar e valorizar a cultura rural e as manifestações religiosas populares, 

expressas em diferentes ações organizadas por grupos reunidos em torno de antigas capelas como 

expressão de brasilidade. Para isso, foram selecionadas categorias sociológicas e históricas, dentre 

elas: religiosidade, culinária, música e trabalho. O projeto visa articular universidade e sociedade e, 

através de parcerias com instituições que atuam no campo da valorização da história e da cultura 

regional, divulgar os saberes e fazeres do homem rural, assim como o papel do Vale do Paraíba 

paulista na formação da cultura brasileira. Organizado em três fases (pesquisa histórica, trabalho de 

campo e análise das informações coletadas), o trabalho tem como meta, além dos aspectos acima 

arrolados, a produção de um livro, pautado em três campos: história, festas religiosas e análise 

arquitetônica das capelas rurais, como forma de compartilhar com a própria comunidade os 

resultados obtidos. Por meio das informações levantadas e das observações da realidade local foi 

possível concluir que os registros das diferentes expressões de religiosidade inerentes às festas e 

celebrações do homem rural potencializam um trabalho sistemático de valorização da cultura rural e 

a conscientização dos sujeitos ali inseridos. Costumes, saberes e fazeres são, em última instância, 

elementos imprescindíveis de articulação comunitária em realidades que estão sofrendo a quase 

inexistência de políticas públicas, provocando o seu gradual desaparecimento.  
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Resumo:  

A Economia Solidária teve origem na primeira metade do século XIX na Inglaterra e tem como 

ideal colocar em prática os ideais democráticos de igualdade e solidariedade, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A economia solidária está associada aos impactos 

negativos da primeira Revolução Industrial, que acarretou na exclusão dos artesãos do mercado de 

trabalho. Este trabalho tem como objetivos principais apresentar o cooperativismo como uma 

ferramenta de economia solidária e qual a sua importância como mecanismo para a geração de 

ocupação e renda no município de São José do Barreiro/SP. Atualmente o município vive em uma 

situação de extrema pobreza que se deve principalmente ao fato da dificuldade dos moradores de 

gerarem renda, o município vive de trabalhos artesanais e de trabalhos agrícolas, porém poucos 

desses empreendedores são formalizados. Como forma de Economia Solidária surgiu em 1847 no 

Brasil a cooperativa que se caracteriza por ser uma sociedade de pessoas, cujo objetivo é fortalecer 

seus cooperados para a obtenção de vantagens econômicas, ao trabalharem conjuntamente; 

vantagens estas superiores às que poderiam obter se trabalhassem sozinhos. Um dos benefícios da 

formalização através do cooperativismo é a proteção do cooperado em caso de doenças, gravidez e 

acidente de trabalho. O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, com levantamento 

bibliográfico e revisão documental. Acredita-se que a cooperativa vem como forte aliado para São 

José do Barreiro, trazendo aos moradores uma maior garantia de proteção unido a formalização dos 

seus pequenos empreendimentos.  
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Resumo:  

Introdução: O envelhecimento é definido como “processo natural, de diminuição progressiva da 

reserva funcional dos indivíduos o que, em condições normais, não costuma provocar qualquer 

problema. Quando se fala em alterações do envelhecimento, é preciso saber diferenciar senescência 

de senilidade. Enquanto a primeira cria alterações produzidas exclusivamente pelo processo de 

envelhecer, a segunda é fruto de doenças que acometem os idosos. A doenças cardiovasculares tem 

ampla prevalência, correlacionadas diretamente com a idade, o que contribui para o agravamento de 

outras morbidades. O indivíduo que envelhece convive no limiar da insuficiência cardíaca devido às 

suas várias alterações anatômicas e fisiológicas. Objetivo : Aprofundar conhecimento sobre as 

alterações fisiológicas do sistema cardiovascular no envelhecimento e as principais patologias 

diagnosticadas em idosos. Relevância : Um número cada vez mais de idosos é acometido por 

doenças cardiovasculares, sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre tais patologias. 

Metodologia : Foi realizado uma revisão bibliográfica sobre alterações cardíacas relacionadas a 

senescência por meio de artigos em base de dados Lilacs, Medline, livros, revistas indexadas. 

Resultados: As alterações encontradas foram: dislepdemias hipertensão arterial, angina, Infarto 

Agudo do miocárdio e um aumento significativo de cirurgias cardíacas( Revascularização do 

miocárdio). Considerações finais : Diante do envelhecimento da população, a enfermagem precisa 

estar preparada para atender as demandas dos idosos e ter conhecimento sobre as alterações naturais 

do envelhecimento e as possíveis doenças resultantes desse processo, para ofertar melhor qualidade 

de vida aos pacientes. A equipe de enfermagem deve prestar atenção integral às pessoas idosas, na 

assistência domiciliar inclusive. O enfermeiro deve supervisionar e coordenar o processo de cuidar, 

promover educação permanente à estes e orientação ao idoso, familiares, e cuidadores promovendo 

melhor qualidade de vida.  
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Resumo:  

Introdução: A Hipertensão arterial é considerada um problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. É uma doença assintomática, e quanto mais rápido diagnosticada melhor a adesão ao 

tratamento. Exige mudança no estilo de vida como: alimentação, atividade física e uso diário de 

medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde existe cerca de 17 milhões de indivíduos com o 

diagnóstico de hipertensão. Descrição do problema: Segundo a Organização Mundial de Saúde em 

2020 haverá cerca de dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais no mundo todo, os riscos 

de doenças cardiovasculares como o AVC, problemas renais, cerebrovasculares aumenta com o 

avançar da idade, sendo importante que o hipertenso controle sua pressão arterial o que impedirá a 

internação e o óbito precoce. Objetivo: Identificar o número de internações de idosos para 

tratamento de Hipertensão arterial de ambos os sexos, nos estados do Norte, Nordeste, Sudeste, Sul 

e Centro-oeste nos respectivos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Metodologia: É uma pesquisa 

documental realizada na base de dados do Sistema de indicadores de saúde e acompanhamento de 

Políticas do idoso (SISAP), no que se refere á proporção, ou seja, distribuição porcentual, nos anos 

de 2009, 2010, 2011 e 2012, referentes a internações de idosos para tratamento de Hipertensão. 

Resultados: De acordo com os dados disponíveis pelo SISAP, no estado do Norte, entre 2009 e 

2012, houve uma diminuição das internações por hipertensão, onde em 2009 era de 5.39 e em 2012 

de 5.0, esses resultados continuam altos, quando comparados as outras regiões do Brasil. O 

Nordeste, por sua vez, entre 2009 e 2012 apontou queda das internações por hipertensão, em 2009 

era de 4.41 e em 2012 de 3.60. No Sudeste, entre 2009 e 2012, apontou diminuição significativa das 

internações por hipertensão, onde em 2009 era de 2.12 e em 2012 1.55, O Sul, entre 2009 e 2012, 

apontou diminuição das internações por hipertensão, onde em 2009 era de 1.62 e em 2012 de 1.19, 

provavelmente neste estado as políticas de saúde funcionam melhor comparadas a outras regiões do 

Brasil. No Centro-oeste entre 2009 e 2012, em 2009: apontou 3.10, em 2012: 2.48. Conclusão: 

Pode-se concluir que em relação aos dados obtidos pelo SISAP os estados onde o índice de 

internação é maior, provavelmente às ações de saúde não funcionam adequadamente e a baixa 

adesão à terapia medicamentosa, é um grande desafio para os profissionais de saúde em sua prática.  
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Resumo:  

Introdução: A queda é um evento bastante comum em todos os momentos da vida, mas a maior 

prevalência e maiores consequências acometem quando se chega na velhice. A causa desse 

problema pode estar relacionada com a falta de práticar atividade físicas, com a postura, com a 

marcha, que, por sua vez, sofrem várias influências do envelhecimento normal tanto quanto ao 

envelhecimento acompanhado de alguma patologia. Descrição do problema: Um dos fatores 

relacionados ao envelhecimento que pode predispor a queda, é a lentidão dos mecanismos enviados 

ao sistema nervoso central que diminui a resposta dos indivíduos para reflexos posturais e algumas 

doenças como Epilepsia, doença de Parkinson, dormências, déficits sensoriais múltiplos. O 

resultado de todos estes problemas seria equilíbrio precário, quedas, limitações da marcha, 

imobilidade no leito e uma possível Síndrome da Imobilização (SI). A SI é um complexo de sinais e 

sintomas resultantes da supressão de todos os movimentos articulares e seguinte a incapacidade da 

mudança. Objetivo: Construir conhecimento, com ênfase na ação e transformação de um grupo de 

idosos, sobre a prevenção dos riscos a queda. Metodologia: Exposição dialogada sobre quedas 

(conceito, incidência, consequências, circunstâncias e fatores de riscos). Intervenção 

fisioterapêutica: treino funcional voltado para o equilíbrio, marcha e coordenação, incluindo pratica 

de Tai Chi. Avaliação da marcha e equilíbrio no período pré e pós oficina, como ferramenta de 

avaliação de resultados. Resultados: Foi possível informar aos participantes os benefícios de 

intervenções simples, como atividade de treino que incrementam a força e o equilíbrio. Conclusão: 

Conclui-se que a implementação das ações preventivas fornecida no programa, como atividade 

física, adequação do ambiente, será possível realizar uma maior prevenção de quedas de acordo 

com o entendimento das participantes do programa.  
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ÍNDICE DE ÓBITOS POR NEOPLASIA DE PULMÃO E BRÔNQUIOS EM IDOSOS 

 

DAYANE MAYARA BENEDITO, ALESSANDRA DA SILVA PIRES, JULIO CESAR 

FERNANDES QUEIROZ, ALINE LIZ DE FARIA 

 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

 

Resumo:  

Introdução: O envelhecimento é considerado um processo dinâmico e progressivo que atinge todos 

os indivíduos. Atualmente tem se observado uma crescente incidência de neoplasias acometendo a 

população idosa, indivíduos com 60 ou mais anos. Descrição do problema: As neoplasias são 

proliferações anormais dos tecidos que afetam agressivamente o organismo de um individuo e 

podem levá-lo ao óbito. Relevância da pesquisa: Com o fenômeno do envelhecimento torna-se 

necessário conhecer o perfil das taxas de mortalidade dos idosos. Estudos demonstram que as 

neoplasias de pulmão, estômago e cólon são as que mais afetam os idosos de ambos os sexos. 

Benefícios aos sujeitos estudados: Conhecer e entender o perfil da mortalidade dos idosos ajudará 

no possível controle e a especificar os fatores de risco de doenças que mais os acometem além do 

incentivo as ações e programas de prevenção. Objetivo: Identificar o número de óbitos por 

neoplasias de pulmão e brônquios em idosos de ambos os sexos no Brasil, Estado de São Paulo e 

Município de Taubaté. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa documental, realizada na base de 

dados do Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso (SISAP), nos 

anos de 2009, 2010 e 2011, referentes ao número de óbitos por neoplasias de pulmão e brônquios 

em idosos brasileiros de ambos os sexos. Resultados: De acordo com os dados disponibilizados pelo 

SISAP, no Brasil houve um aumento no número de óbitos em idosos com neoplasia de pulmões e 

brônquios em 2009, 2010 e 2011, indicando 9.761, 10.189 e 10.321 homens; 5.299, 5.696 e 5.981 

mulheres, respectivamente. No Estado de São Paulo, nas mulheres houve um aumento, sendo em 

2009, 1.356, 2.010, 1.498 e em 2011, 1.535 óbitos; porém, em relação aos homens, em 2009, 2.552 

casos, em 2010 houve uma pequena diminuição para 2.504 e aumento em 2011 para 2.576 óbitos. 

Taubaté, por sua vez, apresentou óbitos de 22 homens em 2009, seguido de 20 em 2010 e 8 em 

2011; nas mulheres o aumento foi de 6, 7 e 16 óbitos em 2009, 2010 e 2011 respectivamente. 

Conclusão: Conclui-se que a mortalidade por neoplasias de pulmão e brônquios pode estar 

relacionada à experiência do tabagismo no passado e devido ao processo de envelhecimento as 

células estão mais propensas a desenvolver mutações e apresentam dificuldades em corrigi-las. 

Recomendam-se então ações acentuadas de educação em saúde, de prevenção e promoção, em 

ambos os sexos, principalmente no gênero masculino.  
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DOENÇA DE ALZHEIMER: ORIENTANDO FAMILIARES E CUIDADORES DE IDOSOS. 

 

DAYANE MAYARA BENEDITO, ALESSANDRA DA SILVA PIRES, JOELITA PESSOA DE 

OLIVEIRA BEZ, ALINE LIZ DE FARIA, AMÉRICO BEZ JÚNIOR 

 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

 

Resumo:  

Introdução: Nos últimos anos a longevidade é o resultante de diversos fatores, como a melhoria das 

condições sanitárias e de acesso a bens e serviços. Os avanços na ciência e na área da saúde 

contribuem para o aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo. Descrição do problema: 

Com o envelhecimento populacional, os indivíduos com a doença de Alzheimer ou outras 

demências necessitam cada vez mais de cuidadores, sejam estes familiares ou não. Relevância da 

pesquisa: Torna-se necessário criar mecanismos que facilitem a realização das atividades de vida 

diária entre cuidador e quem necessita de cuidados, proporcionando uma melhor qualidade de vida 

para ambas as partes. Benefícios aos sujeitos estudados: Entender sobre a Doença de Alzheimer e 

como identificá-la, saber lidar com os sintomas e compartilhar as dificuldades encontradas pelos 

pacientes e familiares no convívio cotidiano e buscar melhorar a qualidade de vida desses 

participantes. Objetivo: Conhecer a realidade em que vivem os cuidadores de pessoas com a doença 

de Alzheimer e identificar suas principais dúvidas e necessidades para poder minimizá-las. 

Metodologia: A oficina de cuidador de idosos aconteceu na Universidade de Taubaté, foi oferecida 

pelo Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) no primeiro semestre de 2015, as 

aulas foram ministradas por profissional fisioterapeuta e enfermeiros; contou com a participação de 

homens e mulheres totalizando 11 encontros. Resultados: Por meio desta oficina foi possível 

observar que houve uma melhor interação entre familiar-cuidador e o doente de Alzheimer, 

favorecimento da autoestima do cuidador, avanços na estimulação cognitiva e social respeitando 

cada fase da doença e aumento da autonomia do idoso dentro de suas limitações. Conclusão: 

Constatou-se que os participantes demonstraram satisfação com o conhecimento adquirido e mais 

preparados para cuidar de seus respectivos familiares, respeitando as limitações que a doença impõe 

no processo de cuidar.  
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DANÇA FOLCLÓRICA COM IDOSOS: UMA PRÁTICA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ, DAYANE MAYARA BENEDITO, ALESSANDRA 

DA SILVA PIRES 

 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

 

Resumo:  

As danças folclóricas normalmente retratam os costumes ou rituais de certa região. A dança permite 

que o idoso descubra a capacidade de suas articulações, os seus limites, o prazer de poder extravasar 

suas emoções e seus sentimentos através de seu corpo. A dança pode ser uma atividade prazerosa e 

motivante que possibilita às mulheres idosas uma melhor qualidade de vida e desempenho nas 

atividades de vida diária, contribuindo para uma maior autonomia e, consequentemente, maior 

autoestima. Esses fatores contribuirão também para a preservação de suas capacidades funcionais e 

uma menor incidência de doenças provocadas pela inatividade. O envelhecimento é um processo 

que implica múltiplas transformações e várias perdas, que podem acarretar limitações e dificuldades, 

as quais reduzem a capacidade que as pessoas idosas têm para se adaptarem à vida e ao 

envolvimento social. Muitas situações negativas associadas ao envelhecimento podem ser 

retardadas e prevenidas, pois são problemas de ordem social. Então, é necessário criar formas de 

ocupação positiva do tempo livre das pessoas idosas que permitam o seu desenvolvimento, a 

promoção de estilos de vida ativos, de atividades recreativas e culturais para o bem estar. 

Proporcionar ao idoso melhor qualidade de vida por meio de atividade de dança para maior 

autonomia e melhoria de autoestima. A oficina de dança folclórica aconteceu na Universidade de 

Taubaté, foi oferecida pelo Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) no primeiro 

semestre de 2015, contou com a participação de 25 mulheres, sendo ministrada por um profissional 

de Educação Física, toda quarta-feira, trabalhando-se a cultura da dança, seus significados e 

coreografias. Em cada aula as idosas apresentavam um desempenho cada vez melhor, acrescentando 

cada vez mais movimentos na coreografia, além de melhoria na autoestima. Através dessa oficina 

foi possível observar que a dança proporciona satisfação pessoal e momentos de maior qualidade de 

vida e prazer.  
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HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS: O CUIDADO NECESSÁRIO. 

 

ISABELLA DE OLIVEIRA VOLPATO, JULIANE RODRIGUES, DAYANE MAYARA 

BENEDITO, GISLAINE DE FELIPE PEREIRA, ALESSANDRA DA SILVA PIRES, ALINE LIZ 

DE FARIA 

 

Orientador(a): ELIANA FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

 

Resumo:  

Introdução: O mundo começou a pensar em segurança alimentar no que se refere a contaminação 

quando iniciou-se a corrida à lua, pois os astronautas precisavam de alimentos que durassem e que 

não lhes causassem algum mal-estar. Na atualidade, há diversos regimentos sobre procedimentos 

para evitar que haja a contaminação alimentar. Desta forma, o profissional que conhece esses 

procedimentos tem como dever orientar a população, promovendo a saúde e prevenindo agravos. 

Objetivo: Descrever a vivencia que a aluna do curso de nutrição obteve na palestra de higiene 

alimentar ministrada aos adultos maduros e idosos que participam do Programa de Atenção Integral 

ao Envelhecimento (PAIE) na Universidade de Taubaté. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência a partir da observação da aluna do curso de Nutrição da Universidade de Taubaté sobre 

a importância de prepara o alimento de forma segura para o consumo. Resultados: A portaria do 

Centro de Vigilância Sanitária n°5/2013 é um documento revisado que relata como deve ser 

realizado os procedimentos de higiene alimentar em unidades específicas, o mesmo pode ser 

adaptado para os lares brasileiros. E durante a palestra foi possível explicar detalhadamente a forma 

correta de se proceder na manipulação dos alimentos, desde a escolha na aquisição até a fase do 

preparo na higienização de alimentos. Foram esclarecidas as dúvidas quanto alguns hábitos 

populares que levam a contaminação cruzada dos alimentos. Conclusão: Durante a palestra os 

adultos e idosos participaram atentamente, fizeram inúmeros questionamentos, se interessaram 

pelos documentos que regularizam e normatizam o controle e higienização dos alimentos. 

Discutiram sobre a higienização do ovo e a quantidade de solução clorada que deve ser utilizada em 

frutas, verduras e vegetais. Cada vez mais profissionais que possuem o conhecimento sobre 

prevenção de doenças e promoção da saúde devem promover orientações com o intuito de 

proporcionar melhor qualidade de vida.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PAFS - PROJETO AVALIAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DE 

TAUBATÉ 

 

MATEUS DAVID GOMES, ALINE GOMES FABRICIO DOS SANTOS, RENATO ROCHA 

 

Orientador(a): ELIANE STEVANATO 

 

 

Resumo:  

A avaliação do crescimento e desenvolvimento físico do aluno, durante todo o período escolar, é de 

fundamental importância para compreender as transformações que esses indivíduos enfrentam. Com 

base nas informações obtidas por meio da avalição física o professor pode elaborar suas aulas, 

proporcionar estímulos adequados para cada faixa etária e alertar os pais para a importância da 

pratica de atividade física. O PAFS é um programa de extensão universitária da UNITAU que 

iniciou suas ações em 2008 e desenvolve várias atividades em quatro projetos, entre eles o projeto 

Avaliação Física nas Escolas da cidade de Taubaté. O objetivo do projeto é avaliar a composição 

corporal dos alunos do terceiro ano do ensino médio e conscientizá-los sobre os riscos do uso 

indevido de anabolizantes e as causas advindas dos transtornos de imagem corporal e alimentares. 

Para isso, no início do ano são agendadas visitas às escolas Estaduais de ensino médio, por 

intermédio da diretoria de ensino de Taubaté e, naquelas que aceitam participar do projeto, são 

realizadas medidas antropométricas (peso, estatura, circunferência abdominal e dobras cutâneas) 

para cálculo do percentual de gordura corporal. Ao término das avaliações os alunos assistem a uma 

palestra sobre Transtornos alimentares e de imagem corporal, além das consequências do uso de 

anabolizantes e suplementos alimentares. Ao final da palestra os alunos avaliados recebem 

individualmente um laudo com os dados da avaliação antropométrica, momento em que a 

professora responsável pela palestra juntamente com os bolsistas/voluntários explicam os resultados 

e esclarecem as eventuais duvidas. Nesse momento os alunos da escola são conscientizados quanto 

a importância de criar hábitos saudáveis para melhoria da qualidade de vida e combate ao 

sedentarismo. Assim, percebe-se subjetivamente que o projeto atinge seus objetivos no instante em 

que os alunos procuram a professora e os bolsistas/voluntários para esclarecer suas duvidas e 

solicitando conselhos/opiniões quanto a pratica de atividades físicas, alimentação, trocam 

experiências com os bolsistas sobre exercícios de academia, esportes e ainda sobre a vida 

universitária a qual estão próximos de iniciar. Enquanto acadêmicos, ficamos satisfeitos ao perceber 

um enorme interesse do professor de Educação Física da escola em nosso trabalho, que auxilia no 

exercício da profissão e de membros do corpo docente e administrativo da escola que tambem 

buscam fazer a avaliação e pedem as mesmas dicas que os estudantes. É uma oportunidade rica em 

que se aplica na prática os conceitos apreendidos em sala de aula.  
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USOS E APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS CULINÁRIAS NA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

FABRÍCIA ALMEIDA SANTANA, TAIS TAMIRES DOS SANTOS LEITE MOREIRA, 

CAROLINA NOGUEIRA ISSA, RAQUEL CRISTINA DE MORAIS COSTA, DILMA JESUÍNA 

GADIOLI 

 

Orientador(a): FABÍOLA FIGUEIREDO NEJAR 

 

 

Resumo:  

Muito se fala sobre Alimentação Saudável mas, pouco se consegue executar. As escolhas 

alimentares habituais são fundamentais para nossa saúde e bem-estar. Mas, nos dias atuais, o que é 

mais saudável nem sempre é óbvio ou evidente. Com o aumento da variedade de alimentos 

disponíveis no mercado e com o lançamento de inúmeros novos produtos alimentícios todos os anos, 

a escolha do que comer passou a ser uma tarefa cada vez mais complexa. De forma geral, nos dias 

de hoje, a população brasileira é exposta a uma grande quantidade de informação sobre alimentação, 

porém são poucas as fontes confiáveis. A distância entre a teoria e a prática faz com que a 

Alimentação Saudável se transforme numa realidade inacessível, ficando cada vez mais 

desacreditada. Por isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira (Brasil, 2014) fez questão de 

abordar os aspectos que garantam a viabilidade das propostas discutidas no material publicado pelo 

Ministério da Saúde. Uma das propostas para vencermos esta distância entre teoria e práticas seria o 

resgate da transmissão de habilidades culinárias entre as gerações. Assim, foi proposta a execução 

de receita de pães de tubérculos para a inclusão nas refeições do café da manhã e ou lanches 

manhã/tarde. A receita possibilitou o rendimento de 100 unidades de pães de cada sabor, 

mandioquinha e inhame. O custo da receita do pão de mandioquinha foi de R$ 22,46 e do pão de 

inhame R$ 19,98. A proporção de macronutrientes foi semelhante alterando apenas o sabor dos pães. 

A mudança do tipo de tubérculo implica numa redução de mais de 10% no preço do pão de inhame. 

Os usos e aplicações da técnica dietética implica na mudança do comportamento alimentar 

determinando consumo alimentar mais variado e com isso, aumentando a oferta de nutrientes.  
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ALONGAMENTO PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DO PROGRAMA 

DE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

MAÍRA RIBEIRO SILVA, TATIANA APARECIDA DE SOUZA, RENATO ROCHA 

 

Orientador(a): FERNANDA RABELO PRAZERES 

 

 

Resumo:  

O Projeto de Extensão “Idoso em Ação” é um dos quatro projetos que compõem o Programa de 

Atividade Física e Saúde (PAFS). Desde sua concepção o referido projeto vem desenvolvendo 

atividades diversificadas para o publico idoso, como, Dança de Salão, Musculação, Zumba Gold, 

recentemente Taijiquan e Alongamento. Especificamente a última atividade é ofertada duas vezes 

na semana por um período de 45 minutos cada aula. O objetivo principal é desenvolver maior 

amplitude de movimento, também conhecida como flexibilidade, além de equilíbrio, estimular 

processos neurais relacionados à memória, bem estar e socialização aos alunos. Durante as aulas os 

movimentos são variados tanto para membros superiores quanto para os inferiores. Para quantificar 

a melhora da flexibilidade foi aplicado no início e meio do ano o teste de “sentar-e-alcançar” e 

realizada a análise estatística (média±desvio padrão, teste t-Student, assumindo p<0,05 como nível 

de significância). Após aplicação dos testes foi possível verificar melhora significativa da 

flexibilidade entre os momentos início e meio de ano (56,52±12,05 x 61,21±12,54cm, 

respectivamente, n=64). De modo subjetivo se pode notar uma evolução gradual na realização dos 

movimentos por parte dos idosos, que apresentaram maior facilidade em executar os movimentos 

exigidos. Para os bolsistas, foi realizada uma capacitação no início do ano para que pudessem 

auxiliar na correção de posturas e movimentos não corretos feitos pelos idosos. Ao longo do 

primeiro semestre, foram desenvolvidas anotações das aulas que serviram como base para a 

elaboração de aulas práticas, semelhante ao que ocorre na fase de observação no estágio curricular. 

Semanalmente ocorreram reuniões operacionais para esclarecimentos das atividades desenvolvidas 

anteriormente e futuramente. A partir do segundo semestre foi solicitado aos bolsistas que 

aplicassem seus conhecimentos adquiridos, a partir das observações, na elaboração de plano de aula 

semanal. Para tanto, os mesmos recorrem às anotações das aulas e buscam em bibliografia 

específica como preparar uma aula de alongamento destinada a população de terceira idade. O(s) 

professor(es) sempre auxilia(m) explicando dificuldades que alguns idosos possuem ao realizar 

determinado movimento e como pode ser adaptado uma situação de não conseguir e/ou poder 

realiza-lo. Pode-se vivenciar o dia a dia de um profissional de educação física atuante na aula de 

alongamento que possui grande numero de alunos por turma. A experiência adquirida na 

participação deste projeto tem sido de grande valia no aprendizado enquanto futuros profissionais 

da área da educação física. Para os idosos se pode observar melhora significativa na flexibilidade 

medida pelo teste de “sentar-e-alcançar”.  
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A UTILIZAÇÃO DO WHATSAPP JUNTO A ADULTOS MADUROS E A IDOSOS: A 

EXPERIÊNCIA DO PAIE 

 

DAYANE MAYARA BENEDITO, ISABELLA DE OLIVEIRA VOLPATO, ELIANA FÁTIMA 

DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO 

 

Orientador(a): GISLAINE DE FELIPE PEREIRA 

 

 

Resumo:  

A população idosa no Brasil cresce aceleradamente e tende a aumentar. A questão da inclusão 

digital dela exige novas formas de socialização, mediante necessidades do mundo contemporâneo, 

no sentido de favorecer relações familiares, sociais, comerciais etc. Verifica-se que a prática das 

atividades digitais repercute na qualidade de vida dos idosos, ampliando estímulos cognitivos e 

motores. Observa-se que é nos smartphones, tabletes, iphones que a “vida” acontece. O aplicativo 

whatsApp ilustra isso, favorecendo a interação social na rede. Entretanto, questiona-se se esse 

público consumidor está preparado para fazer uso desses aparelhos inteligentes. Constata-se que as 

universidades foram pioneiras no trabalho de facilitar a integração dessa população à sociedade, 

com ênfase na melhoria de sua qualidade de vida em todos os âmbitos da vida cotidiana. A 

Universidade de Taubaté, por meio do Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE), 

oferece diversos módulos do curso de Informática para adultos maduros e idosos, para que 

continuem a ser ativos, capazes ainda de produzir, de consumir e de participar das mudanças sociais, 

políticas e tecnológicas da sociedade. Esse curso objetiva preparar pessoas acima de 50 anos para as 

mudanças deste contexto, promover interação entre alunos, professores e coordenadores, 

especialmente para atuar como um novo canal de comunicação entre eles e a universidade. No 

segundo semestre de 2014, foi criado um módulo específico no curso de Informática, para ensino do 

manuseio de redes sociais, principalmente o facebook e o whatsApp nos tablets, smartphones e 

iphones. As aulas foram ministradas no Laboratório de Informática do Campus Bom Conselho, 

estendendo-se aos diversos espaços do campus, e os alunos utilizavam seus equipamentos e o wi-fi 

da Universidade. Como resultados, ampliou-se a interação entre os alunos, eles criaram um grupo 

PAIE no whatsApp para se comunicarem. O acesso a esse aplicativo, por parte do PAIE e dos 

alunos, facilitou enviar mensagens de voz, vídeos e imagens das atividades diárias, além de sua 

socialização. Observou-se melhora na cognição, motora e social. Houve grande adesão deles ao 

grupo do whatsApp, com participação de quase 24 horas online, como nas férias, em que o grupo 

continuou realizando programações de encontros e passeios. Tudo indica que o uso desse aplicativo 

facilitou o contato do PAIE com o grupo para comunicação das atividades e disseminação de 

assuntos a eles destinados.  
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OFICINA DE CUIDADORES FAMILIARES DE IDOSOS COM DEMÊNCIAS 

 

JULIO CESAR FERNANDES QUEIROZ, MILENA FERNANDES FARIAS, VERÔNICA 

RODRIGUES MONTEIRO, MARLUCE AUXILIADORA BORGES GALUS LEÃO, ELIANA 

FÁTIMA DE ALMEIDA NASCIMENTO 

 

Orientador(a): JOELITA PESSOA DE OLIVEIRA BEZ 

 

 

Resumo:  

Demências constituem um problema médico e social e, com o envelhecimento da população 

mundial nas últimas décadas, sua prevalência aumentou consideravelmente. Trata-se de doença 

neurodegenerativa de etiologia incerta, com comprometimento cognitivos e comportamentais. A 

prevalência das demências dobra a cada 5 anos, a partir dos 65 anos de idade, e a demência da 

doença de Alzheimer (DA) é a principal responsável pelo declínio cognitivo em indivíduos dessa 

faixa etária. A DA compromete a capacidade de o indivíduo realizar atividades básicas da vida 

diária em virtude do déficit de memória e de outras alterações neurológicas. Sendo assim, a situação 

da perda de autonomia e dependência demandam um cuidador. A formação de cuidadores 

familiares pode oferecer subsídios necessários para a tarefa do cuidar. Orientar e capacitar 

cuidadores familiares para o cuidado nos aspectos biopsicossocial do indivíduo, e promoção para o 

autocuidado. A oficina foi oferecida pelo Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento (PAIE) 

da Universidade de Taubaté/SP. O grupo foi composto por 15 pessoas, sendo 4 homens cuidadores 

dos respectivos cônjuges e 11 mulheres cuidadoras de seus pais. O critério de inclusão foi ser 

familiar atuando como cuidador primário e/ou secundário. As aulas foram ministradas por uma 

equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, enfermeiro, assistente social e psicóloga, uma 

vez por semana, com duas horas de duração, totalizando 11 encontros. Utilizou-se exposição 

dialogada sobre os sinais e sintomas das demências e recursos áudio visuais elucidando o manejo e 

estratégias para o cuidado. Proporcionar cuidados a idosos dependentes pode ser considerado um 

papel normativo da família. Todavia, o cuidado pode deflagrar uma crise no desenvolvimento do 

cuidador quando este encontra-se afetivamente sobrecarregado. Dos 15 participantes, somente 4 

chegaram até o final da oficina. Problemas de várias naturezas ocorreram impossibilitando-os de 

conclui-las e a maior relevância foi a falta do cuidador secundário, substituindo-o para frequentar 

esta oficina. Observou-se que o conteúdo técnico- cientifico apresentado mostrou-se elemento 

importante para a orientação destes cuidadores familiares. Seus auto relatos, confirmaram que 

conhecer aspectos clínicos da doença, o autocuidado e autocontrole, minimizaram o ônus da tarefa 

de cuidar. Embora uma oficina seja um recurso pedagógico adequado para essa relação de ensino-

aprendizagem, há variáveis que fogem ao controle daqueles com que ela se ocupam, fazendo-se 

necessário criar estratégias para o controle desta evasão dos cuidadores familiares.  
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Resumo:  

Este trabalho faz parte do projeto de extensão “Estudos técnicos para subsidiar a criação e a 

elaboração do plano de manejo do Parque Municipal do Itaim”. O Parque com 1.700.000m2, foi 

criado em 2002 pela prefeitura de Taubaté para compensação ambiental. Atualmente encontra-se 

degradado devido ao uso histórico e, principalmente pelas transformações promovidas pela 

prefeitura. A importância ambiental do Parque está em abrigar um dos últimos remanescentes de 

Mata Atlântica adjacentes a área urbana e uma das poucas áreas de Cerrado no Vale do Paraíba. A 

integridade do parque está ameaçada pelo desejo da administração municipal em criar um parque 

“espetaculoso” agregando atrações que conflitam com as exigências de sua criação para 

compensação ambiental. Assim, o objetivo é avaliar os principais impactos ambientais no parque 

municipal do Itaim entre 2002-2015, período administrado pela prefeitura de Taubaté, 

demonstrando sua desconformidade com a legislação ambiental. O método para avaliação dos 

impactos foi o mapeamento da hidrografia, topografia e do uso e cobertura vegetal natural para 

2002 e 2015 utilizando-se o SIG ArcGIS para analisar as principais transformações ocorridas no 

período. Também foram realizados trabalhos de campo para coleta e registro de informações dos 

principais impactos para 2015. Entre 2002 a 2015, a Floresta estacional Semidecidual diminuiu de 

13,38% para 9,88% em relação a área total do parque e área de Savana Arbórea Aberta caiu de 4,70% 

para 0,58%, enquanto as áreas de pastagens aumentaram de 80% para 90% da área total do parque. 

Destaca-se as áreas de solo exposto que não existiam em 2002 e passaram para 4,5% e de 

edificações que passaram para 0,39% (0,7ha) da área total do parque. Estes resultados demonstram 

a degradação da área do parque sofrida no período. Tal degradação se deve principalmente à 

construção de uma ferrovia na várzea do Ribeirão Itaim, de um mirante na encosta, do uso de uma 

área de cerrado como pista de motocross (resultando em 3,35ha altamente impactados), construção 

de estacionamento com piso asfáltico, pavimentação de estrada interna de asfalto, terraplenagem 

para a construção de uma escola que nunca chegou a ser construída, construção de rancho dos 

tropeiros, remoção de terra para estacionamento do rancho do tropeiro, remoção de terra e 

deposição de restos de poda em área de cerrado e em final de 2014 construção de uma pista de 

“mountain-bike”. Muitas dessas intervenções foram realizadas sem licenciamento ambiental em 

área de compensação ambiental, o que incorre em crime ambiental.  
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GINÁSTICA ARTÍSTICA ENQUANTO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DE 
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Orientador(a): JOSÉ LUIZ MARIOTO 

 

 

Resumo:  

O programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) teve início em 2008 e desde então vem 

desenvolvendo diversas atividades oferecidas em quatro projetos, entre elas a pratica de Ginastica 

Artística (GA) no projeto Esportivo Unitau. O projeto ocorre no Campus Bom Conselho, 

departamento de Educação Física, e as aulas são oferecidas duas vezes por semana, por 90 minutos 

cada aula. É destinado às crianças e adolescentes e tem como objetivo proporcionar a experiência e 

a prática de um esporte olímpico. A ginástica artística é um esporte que requer força, agilidade, 

coordenação, controle do corpo, flexibilidade, equilíbrio e elegância. A modalidade subdivide-se 

em duas: ginástica artística masculina e ginástica artística feminina. No feminino contem seguintes 

aparelhos: mesa de salto, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e solo. No masculino: mesa de 

salto, paralelas simétricas, barra fixa, cavalo com alças, argolas e solo. As aulas se iniciam com 

aquecimento seguido de trabalho de fortalecimento. Logo após, o professor dividi a turma em vários 

grupos para um trabalho mais específico em aparelhos diferentes possibilitando que os alunos 

realizem um número maior repetições para melhor assimilação do exercício/movimento. Em cada 

grupo ficam ao menos dois bolsistas que realizam as proteções dos alunos para diminuir o risco de 

lesões e acidentes. Durante a aula é realizado um rodizio, para que todos os alunos passem por 

todos os aparelhos ou exercicios daquela aula. Ao final de cada aula se trabalha a fexibilidade geral 

e força de Core (posturais). No decorrer das aulas os alunos são observados e avaliados pelo 

professor responsável e, de acordo com a sua evolução, os que se destacam são convidados a 

participar de outro grupo mais avançado, cujo o foco é formação de atletas. No encerramento do 

projeto, é realizada uma apresentação no Campus Bom Conselho, na qual os pais são convidados 

para participarem, acompanhando assim a evolução de seus filhos. O projeto busca evitar o 

sedentarismo e comodismo decorrentes da tecnologia, trabalhando diversas capacidades motoras. 

Para os estagiários a atividade proporciona aprendizado na modalidade, adquirindo experiência na 

técnica, na correção de movimentos e nas proteções de exercícios que serão posto em prática 

posteriormente quando ministram aulas de iniciação à GA em projetos ou escolas.  
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STRELITZIA REGINAE BANKS 
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RODRIGUES, LIDIA MARIA RUVC CARELLI BARRETO 

 

Orientador(a): JOÃO CARLOS NORDI 

 

 

Resumo:  

O néctar é uma substancia aquosa, secretado pelas plantas, por meio de glândulas especificas sendo 

uma importante fonte de energia para os polinizadores em busca de recursos florais como açúcares 

e solutos. Sua composição e concentração variam entre as espécies sendo influenciadas pela idade 

da planta e por condições ambientais como a umidade, apresentando relação direta com açúcares 

relacionados com a síndrome da polinização. O estudo de plantas fornecedoras de pólen e/ou néctar 

para polinizadores é de extrema importância, tanto para a alimentação e sustentabilidade das cadeias 

tróficas. O conhecimento do sistema reprodutivo das plantas é sumamente importante, para o 

entendimento das relações ecológicas nas comunidades naturais, o fluxo genético e manutenção da 

variabilidade dentro de uma população. O objetivo deste trabalho foi mensurar a variação da 

concentração de néctar floral em função de diferentes horários de coleta secretados por Strelitzia 

reginae Banks, conhecida popularmente como ave-do-paraíso. O estudo foi realizado no 

Laboratório do Centro de Estudos Apícolas pertencente ao Departamento de Ciências Agrárias da 

Universidade de Taubaté – SP no período de junho a setembro de 2015. Para as análises, utilizou-se 

um refratômetro digital de bancada (Refractometer Reichert Mark II PLUS) e refratômetro de 

campo (Refractometer Atego N-1E Brix º ~ 32%). Os resultados obtidos indicaram uma média de 

13,6 – 14,8 º Brix para os meses de junho a julho, e de 15,0 - 18,9 ºBrix para os meses de agosto a 

setembro. Apresentaram uma variação do néctar quanto volume, composição e concentração de % 

sólidos solúveis entre o período matutino e vespertino. Essa variaçao podem estar relacionada com 

os processos envolvidos pela síndrome da polinização para essa espécie, acarretando variação na 

concentração do néctar. Conclui-se que a variação da concentração de néctar esteja provavelmente 

relacionada ao agente polinizador, uma vez que por se tratar de espécie exótica, há necessidade de 

observar quais seriam eles nas condições em que foi desenvolvido o trabalho.  
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TRILHAS CULTURAIS: CULTURA E COMUNICAÇÃO NO VALE DO PARAÍBA 

 

VIVIAN CLARA FERRAZ ALMEIDA, KÁSSIA HOSHI RIBEIRO 

 

Orientador(a): JOÃO RANGEL MARCELO 

 

 

Resumo:  

O projeto Trilhas Culturais busca investigar, delimitar e registrar os bens imateriais no território 

formado pelo Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira do estado de São Paulo. A 

metodologia de desenvolvimento do projeto é pautada na captação e estudo de informações sobre 

essas tradições. Esse procedimento representa a viabilização de ações que possibilitem subsidiar a 

preservação da cultura popular do Vale do Paraíba. Espera-se, com o desenvolvimento do projeto, 

contribuir para o planejamento de políticas públicas consistentes no âmbito da cultura popular, 

particularmente quanto ao reconhecimento e manutenção dos bens imateriais mediante a associação 

entre a investigação histórica e a aplicação de recursos tecnológicos contemporâneos. Em 2015, o 

projeto investiga e documenta elementos ligados à música e literatura em nossa região, revelando 

personagens e histórias das composições e textos locais ou que influenciam o Vale. Como 

resultados práticos já obtidos destaca-se os materiais já abordados pelo projeto. O vídeo do Bolinho 

Caipira no YouTube obteve mais de 20 mil visualizações; a exibição dos programetes ‘Que 

profissão é essa?’ e ‘Sabores do Vale’ na TV Câmara de Taubaté; os livros ‘Trilhas Culturais V.1 – 

Profissões antigas’ e Trilhas Culturais V.2 – Sabores do Vale’; a exposição fotográfica exibida no 

Cicted (2014), Câmara Municipal de Taubaté (2014), Taubaté Shopping, Via Vale Garden 

Shopping, Museu da Imigração Italiana e Casa de Cultura Antonio Fernando Costella, Campos do 

Jordão, em 2015.  
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Resumo:  

Produzido pelas abelhas Apis mellifera L., o mel consiste em uma solução aquosa concentrada de 

açúcares, geralmente com predominância de frutose e glicose, e de pequenas quantidades de 

dextrinas, enzimas, ceras, óleos voláteis, ácidos orgânicos, éteres, substâncias gomosas, 

albuminóides e minerais, podendo ser classificado quanto à sua origem em mel floral ou mel de 

melato (melato). O mel floral é obtido dos néctares das flores, e ainda pode ser classificado em: mel 

unifloral ou monofloral (quando o produto procede principalmente da origem de flores de uma 

mesma família, gênero ou espécie e possua características sensoriais, físico-químicas e 

microscópicas próprias) ou mel multifloral ou polifloral (obtido a partir de diferentes origens 

florais). O mel de melato é formado principalmente a partir de secreções de partes vivas das plantas 

ou de excreções de insetos sugadores de plantas que se encontram sobre elas. Os processos de 

falsificação e adulteração do mel podem constituir em adição de xarope de açúcar, de outros 

carboidratos, principalmente açúcares comerciais como a glicose, solução de xarope de sacarose, 

melado e solução de sacarose invertida ou simplesmente a elaboração de um produto a base de 

açúcar, amido com adição de substância aromáticas de mel. A pesquisa foi realizada a partir da 

aquisição de 50 amostras adquiridas nas principais redes de comercialização em 8 municípios da 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista – SP, a saber: Taubaté, 

Tremembé, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, São José dos Campos e São Bento do 

Sapucaí, As análises foram realizadas no Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos 

Apícolas da Universidade de Taubaté, localizada no Departamento de Ciências Agrárias. A 

metodologia adotada para as análises consistiu em se realizar uma diluição de água e mel. Na 

proporção de 50% de cada um dos componentes, adicionou-se 3 gotas de tintura de lugol, agitando 

com um bastão de vidro e observando a mudança ou não de coloração. Como resultados, do total 

das amostras analisadas apenas 14% apresentaram combinação positiva para lugol – amido, 

apontando a utilização da modalidade mais grosseira de fraude para o referido produto. Os índices 

obtidos demonstram tendência de redução dessa prática na região se comparado com levantamentos 

anteriores indicando a atuação mais intensiva dos órgãos fiscalizadores regionais ou o 

desenvolvimento e inicio da consolidação de políticas publicas para o incentivo da produção e 

legalização por parte dos apicultores.  
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Resumo:  

No contexto contemporâneo, observa-se uma crescente demanda por parte de adultos maduros e 

idosos de continuidade de oportunidades educacionais. O advento de programas socioeducativos na 

modalidade de universidades para a chamada “terceira idade” tem propiciado a melhoria de 

qualidade de vida desta população, especialmente favorecendo ampliação de conhecimentos e rede 

de interação social, compartilhamento de experiências e construção de projetos de vida na fase da 

velhice. A Universidade de Taubaté, por meio do Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento, 

se ocupa em realizar atividades de promoção de saúde e atualização cultural, por meio de cursos e 

oficinas para esse público. Um curso muito procurado tem sido o de Língua Inglesa, oferecido 

atualmente nos níveis: Basic I, II, III e Conversação, que tem como objetivo proporcionar 

introdução aos conhecimentos dessa língua, em vários níveis, visando a capacidade básica de 

comunicação. Sua metodologia é participativa, com atividades em sala de aula e diferentes 

ambientes externos, como simulação de compras e assistir/debater filmes em inglês. No primeiro 

semestre de 2015, 2 alunos-estagiários dos cursos de enfermagem e nutrição, observaram e 

apoiaram as atividades do docente, durante esse curso. Cada módulo ocorria uma vez por semana, 

durante duas horas, no campus Bom Conselho, com média de 15 participantes. A metodologia 

empregada nessas aulas de inglês mostrou-se inovadora, adaptando os conteúdos às expectativas 

dos participantes, com uso de linguagem clara e acessível, associando o que era ensinado ao 

cotidiano do grupo, estimulando a criatividade e oportunizando um ambiente de aprendizagem 

lúdico e motivador. Os principais motivos alegados para fazer este curso foram: o alto índice de 

acesso a equipamentos tecnológicos que utilizam vocábulos em inglês e a realização/intenção de 

viagens internacionais. Observou-se que a capacidade de aprendizagem do idoso não diminui, 

modifica-se a forma como aprende. Conclui-se que o respeito ao ritmo de aprendizagem de adultos 

mais velhos é essencial no Ensino de Língua Inglesa. O professor deve atuar como facilitador nesse 

processo de aprendizagem, se ocupando do significado que esta atividade assume para esta 

população, nesta fase da vida. A aquisição/ampliação ou atualização dos conhecimentos na Língua 

Inglesa favorece um processo de inclusão na sociedade atual, seja pela autonomia no manuseio das 

tecnologias de computadores, celulares, tablets e redes sociais ou na realização de sonhos na velhice, 

como o de viagens internacionais, que também ampliam os conhecimentos culturais.  
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Resumo:  

Nas instituições contemporâneas, a aplicação de atividades que promovam qualidade de vida a seus 

colaboradores, proporciona melhoras sociais e funcionais, acarretando benefícios ao cidadão. É 

sabido que a atividade física causa transformações no corpo, e quando executadas de maneira 

correta, transformam pessoas e ambientes. Exemplo clássico é a correlação do aumento da 

estimativa de vida entre pessoas que praticam atividade física constantemente, durante um período 

relativamente grande de suas vidas. O Departamento de Educação Física-UNITAU oferece aulas de 

musculação ao corpo técnico-administrativo, por ser uma atividade que aumenta os níveis de força 

muscular, diminuindo os danos causados pelo tempo ao organismo humano, como osteoporose, 

perdas hormonais, e principalmente causa melhoria do bem estar físico e mental. Avaliar quanto 

este tipo de exercício é prazeroso e benéfico é objetivo deste estudo, que determinou a aceitação e 

importância desta atividade no âmbito funcional e pessoal. A análise foi realizada de forma 

aleatória em 20 indivíduos praticantes, ambos os gêneros, idade 20 e 55 anos ±9,17, com 

questionário contendo 7 questões abertas e fechadas, sobre os motivos e benefícios sentidos pela 

prática da musculação, aprovados pelo parecer CEP nº.183/13. Os resultados apontaram que a 

média de tempo na modalidade é de 2,4 anos ±3,98, e que neste tempo apenas 6,7% pensaram em 

desistir de praticar, isto indica a aderência à prática de musculação. A maior motivação são os 

benefícios causados à saúde, seguido da qualidade de vida, e da estética como terceira prioridade. 

Quanto aos pontos positivos do projeto, a maioria referiu-se a facilidade de acesso às aulas, e à 

inexistência de custo, pois se trata de um projeto gratuito. Outro item importante, foi à satisfação do 

ambiente em que são realizadas as aulas, por ser dentro da instituição torna-se um local familiar. 

Foram utilizadas questões com modelo Likert, para indagar sobre qualidade de vida no âmbito 

pessoal e funcional, onde a maioria dos indivíduos apontou melhoria das questões pessoais em 70%, 

e nas questões trabalhistas, mais da metade (55%) indicaram melhora entre 90% e 100% no dia-a-

dia funcional. Após a apresentação destes resultados conclui-se que a prática da musculação foi 

bem aceita pelos funcionários da instituição, e que a maioria que inicia e se mantem praticando, 

dificilmente deixa de realizar a musculação por “sentir falta”, além dos benefícios pessoais e no 

campo profissional.  
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Resumo:  

A prática orientada e contínua do exercício físico proporciona redução do risco de ocorrer doenças 

ligadas ao sedentarismo, como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, dentre outras. O 

diagnóstico precoce pode ser o diferencial para a melhoria da qualidade de vida, seja na sociedade 

com um todo, seja dentro de instituições. O Departamento de Educação Física UNITAU desenvolve 

um projeto de avaliação física e detecção da probabilidade de doenças que indicam aumento no 

risco coronariano, objeto deste estudo, que tem a finalidade conscientizar seu corpo técnico-

administrativo e docente, da importância da mudança de hábitos para a obtenção dessa melhoria. 

Trata-se de um trabalho longitudinal, de caráter qualitativo/quantitativo, utilizando dados coletados 

durante as avaliações realizadas em diversos setores da instituição. Como procedimento 

metodológico esta pesquisa utilizou o teste de Risco Coronariano do software Physical Test-2.0, 

protocolo de Guedes (2002) para determinação do percentual de gordura, e peso e altura para 

determinar o I.M.C. – índice de massa corporal, parecer CEP-nº.183/13. Esta apresentação 

transversal/parcial dos dados aponta que 36 indivíduos, sendo 14 do grupo feminino (GF), e 22 do 

grupo masculino (GM), faixa etária de 43,7anos ±11,03, e 45,1anos ±7,1, respectivamente, 

apresentam risco subjetivo do desenvolvimento de doenças coronarianas para GF=21,5pontos ±3,84, 

e GM=21,77pontos ±3,19. Relacionando estes valores aos índices protocolados para população em 

geral, classificamos os grupos em: risco subjetivo baixo de desenvolver patologias coronarianas. O 

I.M.C. apontou para GF=27,8kg/m2 ±4,99, e para GM=26,25kg/m2 ±3,91, onde ambos os grupos 

estão acima dos valores normativos segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, que 

determina para indivíduos eutróficos valores entre 18,5 e 25,0 kg/m2. Contudo observar apenas o 

IMC pode muitas vezes causar uma visão distorcida da realidade, por avaliar apenas a massa 

corpórea total (músculo-osso-gordura), devendo também ser observado o excesso de gordura 

corporal. Foi avaliado o percentual de gordura corporal, onde GF=31,4% ±3,87, indicando que 

existe uma forte relação entre o IMC e o percentual de gordura para este grupo, sendo que estes 

valores podem elevar o risco coronariano. Para o GM=21,9% ±5,27, índice considerado bom, e a 

relação com o IMC elevado representa grande volume de massa muscular por parte dos homens. 

Conclui-se que as mulheres necessitam reduzir a gordura corporal, e que os dois grupos apresentam 

baixo risco de desenvolver doenças do coração.  
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ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
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IASMIN CAROLINE DO ROSÁRIO PALMA 

 

Orientador(a): LUCILEI LOPES BONATO 

 

 

Resumo:  

O Departamento de Odontologia da UNITAU desenvolve há quatro anos um Projeto de Extensão 

que oferece assistência odontológica a pessoas com deficiência. Uma analise feita na clinica desse 

Projeto de Extensão permitiu, através de exames clínicos, observarem que a manutenção do 

tratamento odontológico realizado, era ineficiente, dado a falta de informação e dificuldade dos 

pacientes e cuidadores em realizar a higiene bucal em casa, o que compromete a saúde bucal do 

público alvo. Visando a melhoria da manutenção da higiene bucal, foi criado um folder explicativo, 

em linguagem cotidiana, aplicando as técnicas em três passos de forma clara, facilitando o 

entendimento e auxiliando os pais e cuidadores, com recursos viáveis, a pratica de higiene bucal. O 

objetivo deste trabalho é sanar as duvidas e instruir sobre a maneira correta de higienizar a cavidade 

bucal de pessoas com necessidades especiais, de maneira a preservar sua saúde bucal, objetivando a 

reabilitação e a inclusão social desses indivíduos na comunidade, bem como ser um propagador de 

conhecimento pertinente à saúde do complexo bucal. As instruções foram divididas em três passos: 

O primeiro passo é a escolha do dentifrício, pois alguns pacientes apresentam certa rejeição ao 

produto. Assim, é indicado o uso de pasta com sabor agradável, que o paciente se sinta a vontade. E 

ainda, para crianças observadas às indicações de conter ou não flúor. O segundo passo foi 

desenvolvido ao observarmos que alguns dos pacientes possuem dificuldade ou se recusam a abrir a 

boca para a escovação, nestes casos temos a opção de utilizar abridores de boca de baixo custo, 

feitos a partir do bico de uma garrafa pet ou palitos de sorvete. Os quais podem ser usados pelos 

cuidadores para a realização da escovação, evitando ferimentos e facilitando a prática. O terceiro 

passo demonstra os movimentos necessários para a correta escovação dos dentes e da língua, e a 

maneira correta do uso de fio dental. Além de tirar duvidas sobre o tipo de escova indicado, que 

deve ser sempre os modelos mais macios, pois devido à dificuldade na execução da higienização 

bucal nos pacientes especiais, esses tipos são mais seguros, além de protegerem os tecidos gengivais. 

Concluiu-se que após a distribuição do folder explicativo tivemos significante melhora nos hábitos 

de higiene bucal, devido à otimização da habilidade do cuidador em efetuar as técnicas de 

prevenção, promovendo melhora da saúde dos pacientes especiais.  
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PROJETO SHOW DA FÍSICA 2015 

 

LEONARDO MORAES DOS SANTOS, LIBERO DE MOURA NETO 

 

Orientador(a): LUIZ ALBERTO MAURÍCIO 

 

 

Resumo:  

O Projeto Show da Física é desenvolvido a partir de uma série de exibições de experimentos de 

Física, interativos, apresentados por estagiários-estudantes em Matemática e Física, apoiados pelo 

professor coordenador. Os estagiários utilizam a demonstração prática como via facilitadora da 

aprendizagem de física e para maior compreensão teórica dos conteúdos apresentados em sala de 

aula. Acredita-se também que esta postura atende ao objetivo maior do projeto que é a divulgação 

da ciência para a sociedade, através da apresentação de experimentos interativos na área de física, 

em instituições escolares ou locais públicos. Tais apresentações são realizadas principalmente no 

Departamento de Matemática e Física da Universidade de Taubaté, nas Escolas particulares e 

públicas da região, em Eventos de Ciência ou outros eventos cujo público é interessado por física. A 

preparação das atividades é realizada no Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Física 

onde os alunos acompanham e desenvolvem projetos e experimentos. Neste laboratório há uma 

exposição permanente de experimentos criados pelos alunos da UNITAU ou oriundos de doações. 

Em razão da variedade de atividades desenvolvidas pelo projeto em questão, adota-se como 

metodologia de trabalho o sistema PDCA, que consiste em Plan (planejamento), Do (execução), 

Check (verificação) e Act (ação). Para a avaliação do interesse que o projeto desperta, é usado o 

volume de alunos que acompanham as atividades como medida estatística assim como a análise dos 

registros dos depoimentos coletados após as apresentações. A constatação de um crescimento 

aproximado de 15% de público em 2015 em relação a 2014 evidenciou o potencial atrativo do Show 

da Física sobre seu público.  
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PROJETO UNITAU ANTIESTRESSE DE GINÁSTICA LABORAL: A PERCEPÇÃO DOS 

SERVIDORES 

 

LUCIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA, LETICIA ALMEIDA PARANHOS , ANDRESSA 

PRIANTE DE TOLEDO, EWERTON MARCUS ANTUNES, MARCELO DE FREITAS 

OLIVEIRA 

 

Orientador(a): LUIZ ANTONIO ALCANTARA CEMBRANELI JUNIOR 

 

 

Resumo:  

O Projeto Antiestresse de Ginástica Laboral propõe levar movimento corporal ao ambiente de 

trabalho com a finalidade de produzir benefícios físicos e emocionais para os servidores da 

Universidade de Taubaté. Dentre os benefícios estão: correção postural, ativação da circulação, 

flexibilidade de articulações, melhora da autoestima, prevenção de lesões de esforço repetitivo, 

relaxamento, baixa da ansiedade, maior disposição para o trabalho, queda do absenteísmo e melhora 

da qualidade de vida. Nesse sentido, o presente estudo buscou desvelar a percepção dos servidores 

quanto à prática da Ginástica Laboral. Para a realização dessa pesquisa de campo de abordagem 

qualitativa, coletamos os dados por meio de questionários aplicados em 100 servidores, escolhidos 

aleatoriamente nos diversos setores da Universidade. Em relação à amostra investigada, 58% 

pertencem ao sexo feminino e 42% ao gênero masculino. Com média de idade para ambos de 43 

anos. Os dados coletados demonstraram que a maioria dos servidores (80%) sente-se animado para 

participar e relaxado após a prática da Ginástica Laboral. A melhoria no relacionamento 

interpessoal também foi assinalada por uma média de 85% dos servidores que ainda assinalaram a 

sensação de bem estar como consequência da participação nas aulas classificando como “muito boa” 

(47%), “boa”(26%) e “ótima” (26%). Foi destacado também a “alta” disposição proporcionada para 

iniciar sua jornada de trabalho (42%). Ao perguntarmos sobre o nível de estresse, a os servidores 

mencionaram estar “regular” (32%), seguido do “alto” (17%). Porém, grande parte dos servidores 

mencionaram estar com nível de estresse “baixo” (16%), “muito baixo” (16%) ou “nenhum” (16%), 

ou seja, 48% apresenta nível baixo de estresse, o que retrata a sensação de bem estar mencionada 

nas questões anteriores. Apenas 3% assinalou nível “muito alto” de estresse. A maioria (88%) 

considera o tempo de Ginástica Laboral suficiente e 12% acha que deveria aumentar. Esses dados, 

só vêm a reforçar que a Ginástica Laboral pode contribuir para a conscientização da importância da 

prática regular de exercício físico para a diminuição do estresse e para a aquisição de uma melhor 

qualidade de vida.  
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PROJETO ANTIESTRESSE DE GINÁSTICA LABORAL: MOTIVOS DA NÃO ADERÊNCIA  

 

LUCIA HELENA GOMES DE OLIVEIRA, LUCIA FRANCISCA DE SOUSA, ANDRESSA 

PRIANTE DE TOLEDO, ROBERTO GALDINO DA SILVA, RODRIGO MOREIRA DE MELO 

FARIA, LETICIA ALMEIDA PARANHOS  

 

Orientador(a): LUIZ ANTONIO ALCANTARA CEMBRANELI JUNIOR 

 

 

Resumo:  

O Projeto Unitau Antiestresse de Ginástica Laboral tem como objetivo colaborar na manutenção da 

saúde dos funcionários da Universidade de Taubaté por meio de exercícios físicos direcionados a 

diferentes setores e condições de trabalho. Além de diminuir a carga de estresse por interromper o 

trabalho, a Ginástica Laboral ainda evita o sedentarismo, lesões por esforço repetitivo (LER) e 

outras doenças provocadas pelo trabalho contínuo e a falta de exercícios físicos. Além dos 

benefícios que produz na saúde do servidor, a Ginástica Laboral ajuda na integração das equipes, 

aproximando as pessoas e melhorando o clima no ambiente de trabalho. No entanto, muitos 

funcionários relutam e insistem em não participar das aulas propostas pelos estagiários. 

Preocupados com essa situação e na busca de soluções, o presente estudo buscou desvelar os 

motivos da não aderência às aulas Ginástica Laboral. Para a efetivação dessa pesquisa de campo de 

abordagem qualitativo, foi realizada a coleta de dados por meio de um questionário contendo 

perguntas abertas e fechadas, que foram aplicados em 50 servidores de diversos setores da 

Universidade de Taubaté. As respostas ao questionário mostraram que as razões da recusa de 

participar da Ginástica Laboral, embora comuns, são hierarquizadas segundo a singularidade de 

cada indivíduo, mas oferece uma apreciação global da situação. Assim, apoiando-nos 

exclusivamente nas respostas e nas explicações para a não adesão ao projeto os resultados foram os 

seguintes: A maioria (40%) alega que não aderir por “falta de tempo” e por “não poderem se 

ausentar do posto de serviço”. Em menor escala aparece o “não gostar” ou “não ter o hábito de 

praticar atividade física” (19,5%), seguido dos “problemas de saúde” (17%) e da alegação de que 

“já praticam atividades físicas antes do expediente de trabalho” (11%). Foram citados ainda: a 

“preguiça” (8,5%), “vergonha” e “falta de interesse” (2,5% cada). Apesar de não praticarem, a 

maioria dos servidores considera necessária e importante a prática da Ginástica Laboral. Alegam 

que “faz bem aos colegas” (57%) e que “melhora a disposição para o dia a dia e trabalho” (39%), 

além de mencionarem os benefícios “físico e mental” proporcionados. Os resultados aqui 

apresentados contribuiram para orientar melhor nosso Projeto de Ginástica Laboral e aumentar a 

adesão voluntária dos servidores contribuindo para uma melhor qualidade de vida dos mesmos.  
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AUMENTO DA TAXA DO EMPREGO INFORMAL NO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ 

 

ARIADNA SANTOS DOS ANJOS VIEIRA, MARCIA MAYARA XAVIER PINTO 

 

Orientador(a): LUIZ CARLOS LAUREANO DA ROSA 

 

 

Resumo:  

O emprego informal, também chamado de subemprego, é uma prática econômica caracterizada por 

não ter registros oficiais e/ou não ter vínculo empregatício. Alguns resvalam para a ilegalidade. 

Tem de tudo no mundo da informalidade. Essa prática faz com que muitos trabalhadores não 

tenham acesso aos seus direitos básicos, como: férias, décimo 13º salário, acesso a crédito, e ao 

mesmo tempo ficando irregulares perante a prefeitura (prejudicando as contas públicas), 

previdência social e ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Neste sentido, o objetivo 

do presente trabalho é mostrar o crescimento da informalidade no município de Taubaté no período 

de abril de 2014 a abril de 2015. O trabalho justifica-se uma vez que tendo conhecimento dos dados, 

é possível implementar políticas públicas para regularizar tal situação, aumentando com isso a 

arrecadação do município e facilitando investimentos necessários para o bem comum e ao mesmo 

tempo dando oportunidade para que os informais passem a ter seus direitos básicos. Para o 

desenvolvimento do trabalho foi utilizado os dados estatísticos da PORE – Pesquisa de Ocupação, 

Renda e Escolaridade da cidade de Taubaté, realizada pelo NUPES – Núcleo de Pesquisas 

Econômico-Sociais da UNITAU, em parceria com a ACIT – Associação Comercial e Industrial de 

Taubaté. Foram entrevistados moradores de 188 domicílios, totalizando 653 pessoas (2014) e 185 

domicílios, totalizando 621 pessoas (2015). A margem de erro dos resultados é de quatro pontos 

percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Os dados mostram que houve 

uma queda no percentual da população ocupada (PO) em 2015 (82,80%), comparado ao ano de 

2014 (87,10%), fazendo com que a população desempregada (PD) tivesse um aumento de 4,3% em 

2015 (17,20%) comparado ao ano de 2014 (12,87%), reflexo da situação econômica brasileira. Em 

relação à PO, em 2014, 25,17% eram autônomos, e em 2015 eram 35,48%, ou seja, houve um 

acréscimo de 10,31%. Desses autônomos, em 2014, 64% deles eram informais e, em 2015, esse 

número passou para 74,2%, um aumente de 10,2%. É pertinente também observar que entre os 

informais, a mulher aparece em maior número do que os homens. Em 2014 tínhamos 17,94% de 

mulheres e 15,78% de homens; em 2015, 30,97% eram mulheres e 22,22% homens. Conclui-se que 

Taubaté tem realmente um número grande de trabalhadores informais, com destaque para o gênero 

mulher. Portanto, vale a pena um trabalho de conscientização para trazer essas pessoas para a 

formalidade.  

  



 

X SEMEX – SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 61 

 

DESEMPREGO DOS JOVENS EM MOMENTO DE CRISE 
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Orientador(a): LUIZ CARLOS LAUREANO DA ROSA 

 

 

Resumo:  

Devido ao cenário econômico atual do Brasil, de recessão econômica (variação negativa do PIB, 

Produto Interno Bruto, em dois trimestres consecutivos), os jovens, com idade entre 14 e 24 anos 

são os mais afetados com relação à inserção no mercado de trabalho, devido aos seguintes motivos: 

1) a força de trabalho brasileira aumentou com a chegada de 1.747.000 pessoas, maioria de jovens 

que se dedicavam exclusivamente aos estudos, que, com a crise, estão atrás de um emprego para 

ajudar no orçamento de casa; 2) os jovens são os primeiros a serem demitidos quando as empresas 

passam por dificuldades por terem menos experiência; 3) profissionais experientes estão em busca 

de emprego, dificultando a recolocação profissional do jovem. Neste sentido, o objetivo do presente 

trabalho é mostrar a situação do desemprego e a ocupação profissional dos jovens, com idade até 24 

anos, da cidade de Taubaté no período de abril de 2014 a abril de 2015, comparando com o cenário 

nacional. Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados os dados estatísticos da PORE – 

Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade da cidade de Taubaté, realizada pelo NUPES – 

Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da UNITAU, em parceria com a ACIT – Associação 

Comercial e Industrial de Taubaté. Foram entrevistados moradores de 188 domicílios, totalizando 

653 pessoas em 2014 e 185 domicílios, totalizando 621 pessoas em 2015. A margem de erro dos 

resultados é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. 

E, para o cenário nacional, utilizaram-se os dados fornecidos pelo IBGE. Os resultados mostram 

que a taxa de desemprego no Brasil em abril de 2015 foi em média 7,9% contra 4,9% em abril de 

2014; já Taubaté apresentou uma taxa de 12,87% em abril de 2014, contra 17,20% em abril de 2015. 

Quando se considera os dados referentes aos jovens do país temos uma taxa de 16,2% em abril de 

2015 contra 12,0% em abril de 2014; e, considerando Taubaté, esse índice passa para 39,73% em 

abril de 2015 contra 27,14% em abril de 2014. Conclui-se que a taxa de desemprego geral em 

Taubaté é bem acima da média nacional e que, considerando apenas os jovens, o cenário piora 

bastante, principalmente em Taubaté. Portanto, propõe-se maior investimento na escolarização e 

qualificação dos jovens por meio de programas governamentais, bem como a participação do 

empresariado para facilitar o primeiro emprego.  
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Resumo:  

O presente artigo problematiza a concepção de Ensino Integral como nova estratégia da Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) em busca da melhoria da qualidade do ensino 

público. Tema bastante discutido na atualidade, o ensino integral tem sido pauta do Governo do 

Estado de São Paulo, dos demais estados do Brasil e também das instituições públicas e privadas. 

Nesse contexto, foi criado o Programa Ensino Integral (PEI) e instituído em algumas escolas 

estaduais paulistas, uma política pública em execução pela SEE/SP, cujo objetivo é o de garantir 

que a tríade acesso, permanência e sucesso na aprendizagem estejam presentes no cotidiano destas 

escolas e no desenvolvimento das dimensões de formação do educando. Nesse sentido, numa 

pesquisa básica, descritiva, objetiva-se verificar se tem prevalecido a ideia de ensino e/ou educação 

integral fundada apenas na ampliação da jornada escolar no contraturno, além de um currículo 

intercultural, diversificado, ou se esta questão pode ser um indicador de que dependendo do foco 

em que se baseie essa ação, conforme suas diretrizes, seja possível desenvolver um ensino de 

qualidade na rede pública do estado, que contemple uma educação para valores ligados à liberdade, 

democracia e humanismo, que não apenas ocupe o tempo ocioso do jovem, mas que propicie uma 

formação que atenda ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades, sua auto-realização, sua 

preparação e exercício de uma cidadania consciente, tornando-o apto para o mundo do trabalho e/ou 

prosseguimento dos seus estudos em nível superior (SÃO PAULO, 2014).  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O CÂNCER DE COLO DO 

ÚTERO  

 

CAROLINA MARANINI RODRIGUES , ANA CLAUDIA DE LIMA LARA 

 

Orientador(a): MARIA CECILIA PEREIRA NAKAMITI 

 

 

Resumo:  

.INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero atinge milhares de mulheres no mundo todo, no Brasil 

é considerado um importante problema de saúde publica, pois segundo o Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no país. Existem cerca de 13 

tipos de Papilomavírus Humano (HPV), que possuem características oncogênico e estão 

intimamente relacionados com transformação celular que leva a neoplasia maligna, ou seja a 

infecção pelo HPV é necessária para que haja essa progressão. A doença se caracteriza por uma 

evolução lenta, por isso é de extrema importância ressaltar a efetividade da principal ferramenta 

usada pelo Ministério da Saúde, que é a prevenção. O exame de rastreamento de baixo custo e 

complexidade conhecido por Papanicolau ou citologia oncótica, que detecta precocemente células 

diferenciadas. Apesar da facilidade de se obter o diagnóstico precoce e, por conseguinte a cura do 

câncer do colo de útero, as estatísticas anuais revelam que o Brasil esta longe de alcançar números 

satisfatórios quanto à adesão das mulheres ao Papanicolau. OBJETIVO: Relatar a experiência de 

uma acadêmica de enfermagem que participou da ação do Departamento de Enfermagem e Nutrição. 

METODOLOGIA: A ação educativa foi planejada por alunos e professora, que providenciaram: 

panfletos, cujo conteúdo abordava assuntos como o que é o câncer do colo do útero, qual sua 

relação com o HPV, medidas preventivas, estatísticas entre outros, preservativos masculinos que 

foram entregues junto com o panfleto e camiseta temática que foi usada pelos discentes no dia da 

ação. A ação foi executada no dia 27 de março de 2015 na Praça Santa Terezinha da cidade de 

Taubaté-SP, os alunos abordavam as pessoas que passavam por ali, entregavam os panfletos 

sanavam dúvidas e orientavam. Com as mulheres que eram abordadas, foi levantado um 

questionamento importante, sobre a data em que foi feito seu último exame de Papanicolau, caso a 

resposta fosse inadequada com o que é preconizado, essa mulher era encorajada a procurar um 

serviço de saúde para realizá-lo o mais rápido possível. CONCLUSÃO: Apesar das campanhas que 

ressaltam a seriedade de se fazer regularmente o exame Papanicolau, observou-se nessa ação que, 

muitas mulheres estão carentes de informação sobre este tema. A população abordada revelou-se 

receptiva e julgou de grande importância à atividade, para a aluna foi uma pratica valiosa, já que, 

foi uma oportunidade de expor seus conhecimentos teóricos e vivenciar a prática da profissão.  
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PARTICIPATIVO PARA OS MÓVEIS 
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Orientador(a): MARIA DOLORES ALVES COCCO 

 

 

Resumo:  

A presente proposta para a criação do projeto dos móveis litúrgicos do conjunto eclesiástico da 

Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, São Paulo está inserido no projeto de restauração da 

referida Basílica, em atual 4ª fase, o qual vem sendo desenvolvido com o apoio do Ministério da 

Cultura e em cooperação com a Universidade de Taubaté, através de convênio entre a Pró-reitoria 

de Extensão e Relações Comunitárias, o Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural - N.P.P.C, 

por meio do projeto RESTAU, e a comunidade de Tremembé, tendo sido iniciado no ano de 2009. 

O objetivo do trabalho é a elaboração de um novo conjunto mobiliário para o presbitério da Basílica, 

um conjunto harmônico seguindo as ordens da Igreja Católica Apostólica Romana, contendo um 

altar mor, uma credência, um ambão, um púlpito e três cadeiras presidenciais. O desenvolvimento 

da proposta teve início com a realização de visitas técnicas ao local, pesquisas sobre móveis 

litúrgicos, registros fotográficos e levantamento arquitetônico. Feito o levantamento foram 

elaboradas seis propostas para o novo mobiliário, expressos em croquis a mão livre, desenhos 

técnicos e maquetes eletrônicas de cada móvel individualmente. Como resultado obtivemos um 

conjunto com desenho compatível com o estilo artístico presente nos elementos que decoram a 

Basílica. Em maio deste ano houve uma apresentação das seis propostas elaboradas por meio de 

slides e imagens explicativas e detalhamento das propostas em reunião com a comunidade de 

Tremembé, com o propósito de incentivar a participação da população local nas etapas do projeto 

de restauração da Basílica, resgatando, assim o valor cultural e histórico da Basílica na comunidade 

e na Região do Vale do Paraíba.  
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Resumo:  

O convênio entre a Universidade de Taubaté e a Basílica do Bom Jesus de Tremembé, na sua quarta 

fase, projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural, tem como 

uma das ações extensionistas a elaboração de um novo conjunto mobiliário, conforme requerido 

pelo reitor Padre Vicente. A proposta foi elaborada pelo Núcleo de Preservação do Patrimônio 

Cultural, dirigido pela Professora Doutora Maria Dolores Alves Cocco. O projeto teve como 

objetivo principal o estudo do mobiliário litúrgico presente no presbitério: altar, ambão, púlpito, 

credência e conjunto de assentos, com proposta harmônica e partido arquitetônico, requisitos 

técnicos do artigo 12º, da carta de Veneza de 1964. O processo de elaboração das propostas teve 

início com pesquisas e levantamento dos elementos arquitetônicos da Basílica e o reconhecimento 

do local de implantação do projeto, procedimento realizado por meio de visitas técnicas agendadas, 

análises visuais, registros fotográficos, medição, desenhos técnicos, maquetes eletrônicas, definição 

da hierarquia e posicionamento dos móveis. O projeto do acadêmico em Arquitetura e Urbanismo, 

Alberti Gomes Barbosa, teve como inspiração os objetos litúrgicos presentes na eucaristia, 

evocando a presença de Cristo e seu sangue sagrado, por meio da citação do momento da Santa 

Ceia. Caracteriza-se por móveis de madeira com o balanceio do claro e escuro, com destaque para o 

altar, composto por corpo em forma de cálice, em madeira clara, com abas laterais e cobertura 

simbolizando a Palia e o Purificador, em madeira escura. O projeto da acadêmica em Arquitetura e 

Urbanismo, Nayla Ingrid Ramos Martins, teve como objeto de inspiração a figura de Jesus Cristo, 

em busca de demonstrar imponência e simplicidade, por meio da combinação de pesos. Esta 

proposta apresenta formas robustas em sua vista frontal e leveza em sua vista lateral, com destaque 

para o altar de forma trapezoide, similar à mesa do sacrifício, com entalhes de raios crescentes, 

representando a celebração do mistério da fé. A cadeira presidencial traz uma cruz vazada sob um 

arco ogival, representando a presença divina durante a proclamação da liturgia. As propostas foram 

apresentadas a comunidade no dia 28 de maio de 2015, em seminário, com a explanação da 

funcionalidade de cada móvel litúrgico, pelos coordenadores, e defesa dos projetos, por seus 

criadores, ilustrados por meio de apresentação de slides, com desenhos técnicos frontais e laterais 

de cada móvel, e respectivas maquetes eletrônicas.  
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Resumo:  

O projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural elaborado 

através das atividades de convênio entre a Universidade de Taubaté e a Basílica do Bom Jesus de 

Tremembé, na sua quarta fase, tem como uma das ações extensionistas envolvendo a comunidade 

do município, a elaboração da nova Capela do Santíssimo. O presente projeto teve como objetivo 

principal analisar e elaborar procedimentos para a relocação da Capela do Santíssimo, em um nicho 

lateral ao presbitério, atendendo às normas de estruturação arquitetônica da Igreja Católica 

Apostólica Romana, conforme a Exortação Apostólica “Sacramentum Caritatis”, pontificada pelo 

Papa Bento XVI.O processo de elaboração da proposta teve início com pesquisas e levantamento 

dos elementos arquitetônicos presentes na Basílica e o reconhecimento do local de implantação do 

projeto, procedimento realizado por meio de visitas técnicas, análises visuais do partido 

arquitetônico, registros fotográficos e diálogo com o reitor da Basílica. Como primeira proposta, 

foram realizados croquis à mão livre, desenhos técnicos e maquete eletrônica, com a finalidade de 

demonstrar todos as medidas e relações que seriam integrados ao projeto. A base de inspiração para 

a Capela do Santíssimo foi à estrutura da torre sineira, utilizada para compor harmonicamente a 

forma dada ao altar, agregando peças já existentes em conjunto com novos elementos, sendo eles: 

duas peças laterais de madeira, com entalhes foleados à ouro; um sacrário de madeira com entalhes 

eucarísticos, também foleado à ouro; duas partes de um gradil de mármore composto por pequenas 

colunas; e um portão de bronze, vazado com entalhes litúrgicos, remanescente da primeira 

composição do altar mor do sacrário. Para a composição da Capela, foi desenvolvido um altar mor, 

adossado a um nicho semicircular, similar às absidíolas existentes na Basílica, elevado por um 

degrau, dois metros de distância do gradil, simbolizando os “três passos do sagrado”, incorporando 

as peças laterais e do sacrário, formando um conjunto harmônico. Tal procedimento foi resultado de 

apresentações e ajustes adequados às exigências do reitor. Como primeiros resultados o projeto 

apresenta: Registro fotográfico de aproximadamente 100 fotos; croquis à mão livre; desenhos 

técnicos e maquetes eletrônicas. Com base nas análises, pesquisas e projetos realizados, as ações de 

adequação e construção da Capela do Santíssimo foram iniciadas e continuam em andamento. A 

proposta passa por uma avaliação de toda a comunidade que frequenta o espaço religioso.  
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Resumo:  

No sistema prisional atual existe parte da população encarcerada que possui grau de instrução 

elevado, e que participam de projetos socioeducativos diversos, não apenas para remissão de pena, 

mas também para aprendizado de novos conhecimentos, compartilhando dinamicamente suas 

próprias vivências e por meio desta premissa encontrar capacitação para sua reinserção na 

sociedade. A mudança do contexto de rotina com a parceria para atuação de projetos ditos 

ressocializadores, são sempre questionados quanto a sua efetividade na pretensa mudança de 

comportamento dos detentos e, na subsequente utilização do capital humano qualificado como fonte 

positiva. O objetivo deste trabalho é identificar a partir do programa de extensão ECOCIDADANIA 

da UNITAU, o nível de escolaridade dos detentos em regime fechado de um presídio no município 

de Tremembé-SP, a percepção quanto a busca individual de conhecimento e seu desenvolvimento 

não descartando o tácito conhecimento de cada um. Acredita-se que tais opiniões subsidiam a 

discussão da capacidade produtiva encarcerada que busca por mais conhecimento e dissemina entre 

eles a vivência coletiva dos aprendizados repercutindo no seu período recluso e de reinserção a 

sociedade. O método utilizado foi pesquisa aplicada quanti-qualitativa a 46 participantes do 

programa, do sexo masculino com formulário contendo perguntas abertas e fechadas. Resultados 

preliminares mostraram que 13% dos sujeitos tem pós-graduação, 43,5% possui ensino superior, 

28,3% ensino médio; e sobre a importância dos cursos ministrados pelo programa de extensão, 44,2% 

dos detentos abordaram como principal benefício à obtenção de conhecimento agregado, 24% 

identifica o aprendizado para grade curricular como fator preponderante em reinserção no mercado 

de trabalho, e 6,5% a diminuição da pena pela participação de projetos com o intuito de reeducação 

presidiária e ainda 61% dos sujeitos declaram que seu período recluso não contribuiu efetivamente 

para reparar seus delitos. Concluiu-se que dentro do sistema de reclusão há um capital humano 

inteligente, valioso que busca mais conhecimento em seu período ocioso e que em sua grande 

maioria poderia ser utilizada de forma benéfica para o próprio sistema por meio de projetos que 

visem encontrar soluções para problemas sociais, fazendo assim que os participantes não sejam alvo 

do aliciamento dentro do presídio para aprimorarem conhecimentos tácitos e do crime e 

identifiquem um propósito na reparação de seus delitos.  
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Resumo:  

Nos últimos anos muito se tem discutido a respeito do efeito das drogas sobre a saúde humana, a 

mídia aborda o assunto, dando enfoque nas consequências do uso e, no caso da maconha (Cannabis 

sativa L.) os benefícios terapêuticos do uso de seus derivados é pauta de debate atual, por conter 

substância (?9-tetraidrocanabinol ou ?9-THC) que pode auxiliar no tratamento de pacientes com 

câncer, degenerações neurológicas e etc, o que tem influenciando boa parte da população a debater 

o assunto. No Brasil, desde sua descoberta, trazida pelos escravos negros e logo disseminada 

também entre os índios, começou a ser vista como problema a partir de 1920 apesar de já conhecido 

seus benefícios popularmente. Há resistência de diversos segmentos sociais, mas também aumento 

na adesão na descriminalização por diversos países. O presente estudo objetivou conhecer a opinião 

de detentos de regime fechado de um presídio em Tremembé (SP), participantes do programa de 

extensão Ecocidadania da UNITAU, referente à descriminalização do uso da maconha para fins 

medicinais no Brasil. Teve por método, a realização de pesquisa aplicada quanti qualitativa com 

formulário contendo perguntas abertas e fechadas com 46 sujeitos do sexo masculino. Resultados 

preliminares mostraram que 78,3% se mostrou a favor, enquanto uma minoria (22,7 %) é contra tal 

medida, e se absteve de opinar 2,2%. Dos favoráveis justificaram sua escolha, em 46,9% 

considerando que já é comprovado seu benefício; 28,5% que poderia ajudar a muitos; 2,9% embora 

favoráveis, não acreditam que minimizará o consumo. São contra a descriminalização 15,6%, 

justificando sua opção acreditarem que a droga será utilizada para outros fins (9,4%). Conclui-se 

que, embora não se relacionem diretamente no convívio com a sociedade, não demonstram 

desinteresse ou desatualização às questões sociais ou que envolvem a dinâmica social quer no Brasil 

ou do mundo, citaram em algumas justificativas o processo semelhante no Uruguai e os avanços das 

pesquisas sobre o tema inclusive. De maneira bastante segura a maioria defende sua posição 

favorável, tendo por justificativa o benefício para a saúde da população, o que avaliamos 

interessante, pois é de conhecimento da equipe que a maioria dos entrevistados cumprem pena por 

tráfico de drogas e que tal medida se aprovada, terá impacto direto nesta atividade pregressa o que 

permite confiar que propostas de ressocialização diversas realizadas com detentos, tem permitido ao 

menos que reflitam sobre temas sociais, longe de poder se afirmar, que são efetivamente eficazes na 

sua erradicação.  
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Resumo:  

A proposta da Emenda constitucional PEC 171/93 - se for aprovada alterará o art. 228 da 

constituição federal no que se refere a “imputabilidade penal dos maiores de dezesseis anos”. Vale 

ressaltar também que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tem como função a 

descentralização das políticas públicas para proteção das crianças e adolescentes, e se a proposta 

desta emenda for aprovada, automaticamente o que foi conquistado até então sofrerá alterações 

significativas. Tendo como base a neurociência do desenvolvimento comprova com instrumento de 

ressonância magnética funcional a imagem do cérebro, ou seja, que o córtex pré-frontal leva mais 

tempo para amadurecer, só começa a amadurecer depois dos vinte sete anos. O objetivo deste 

trabalho, por meio do programa de extensão ECOCIDADANIA em parceria com uma penitenciaria 

de Tremembé-SP, é levantar as opiniões dos detentos sobre a questão da redução da maioridade 

penal. O método utilizado foi à pesquisa aplicada quanti qualitativa com formulário contendo 

perguntas abertas e fechadas a 46 sujeitos do sexo masculino. Resultados preliminares quanto a 

opinião sobre a redução da maioridade penal indicaram em 41,3% favoráveis Apresentam por 

justificativas sobre tal opinião 68,4% relataram a seguintes opiniões: delito tem que cumprir a pena; 

não cometeriam tal delito se soubesse o que passa atrás da grade; o numero de criminalidade ficaria 

mínimo; tem que ir para a cadeia com uma condição mudando o sistema carcerário brasileiro; pois 

eles não oferecem educação já 31,6% não justificou. Já 58,7% são contra a redução da maioridade 

penal justificando sua negativa em 74,1% ,sistema prisional falido; necessita investir mais em 

educação; criarão mais bandidos dentro do cárcere; mais prisão sem solução; necessita investir mais 

oportunidades de emprego 40% estão presos sem julgamento; acabarão com o futuro do jovem e 

25,9% que não justificaram;. Conclui-se que no sistema carcerário brasileiro há superlotação, sem 

direitos a uma ressocialização digna. Perceptível na opinião da maioria dos detentos quando são 

contrários tendo por argumento justamente a falta de Políticas de Prevenção ao crime de uma forma 

equânime, ou seja, para prevenir do cárcere tem que garantir direitos, pois se estes foram de alguma 

forma violados implicará no seu processo de socialização e a redução da maioridade penal neste 

caso, seria mais uma punição.  
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Resumo:  

Como proposição de novas estratégias de intervenção, o Serviço Social abarcando o projeto ético-

político, chama atenção para situação dos indivíduos apenados do sistema prisional brasileiro. Ao 

abordar este assunto, depara-se, cada vez mais, com uma sociedade alimentada pelo senso comum, 

punitiva junto a um governo cuja vontade política para tratar esta questão fica aquém da defesa dos 

direitos humanos daqueles que hoje vivem o fracasso e a utopia do projeto de ressocialização, de 

pena privativa de liberdade prevista na Lei de Execuções Penais (LEP) n. 7210/84 que determina 

como deve ser executada e cumprida a pena de privação de liberdade e restrição de direitos no 

sistema penitenciário brasileiro. Este estudo teve por objetivo analisar a proposta de ressocialização 

em um presídio de Tremembé-SP, a partir da percepção e do convívio com um grupo de 46 detentos 

de sexo masculino de regime fechado participantes de ações socioeducativas desenvolvidas pelo 

Programa de Extensão Ecocidadania da Universidade de Taubaté. A proposta decana de 

ressocialização analisada estabelece por diretriz a parceria entre a sociedade civil e Estado, propõe 

minimizar situações negativas carcerárias e também possibilidades de alternativa penal como a 

capacitação dos detentos para (re) inserção no mercado de trabalho. O método utilizado foi pesquisa 

aplicada quanti qualitativa com formulário contendo perguntas fechadas e abertas. Resultados 

preliminares mostram quanto às condições de infraestrutura, os detentos julgam entre outros a 

qualidade da água em 69,5% e alimentação 68,1% como regular; a efetividade das ações do Estado 

com relação à reabilitação social no qual 58,0% julgam o sistema penitenciário como falível, 

inadequado, inconfiável e desatualizado. Ainda, 75,0% dos indivíduos apenados utilizam os 

serviços assistenciais dentro do presídio, destes 45,0% denunciam violações de direitos básicos 

como assistência a saúde. Diante do exposto concluímos que a Lei de Execuções Penais - LEP e 

demais políticas sociais de segurança pública e a capacidade do Estado em gestar e assegurar o 

cumprimento destas estão longe de serem cumpridas. A efetivação destas políticas dependerá de um 

conjunto de efetivação de demais políticas públicas desde a educação até a equidade na distribuição 

de renda.  
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Resumo:  

A proposta de ressocialização penitenciária estabelece entre outros, diretrizes para parceria entre a 

sociedade cívil e Estado propondo minimizar situações negativas carcerárias. Este estudo teve por 

objetivo analisar a proposta de ressocialização em presídio no município de Tremembé(SP), a partir 

da percepção e do convívio com um grupo de detentos do sexo masculino de regime fechado 

participantes de ações socioeducativas desenvolvidas pelo programa de extensão universitária 

Ecocidadania da UNITAU. O método utilizado foi pesquisa aplicada quanti-qualitativa com 

formulário contendo perguntas abertas e fechadas a 50 detentos participantes do programa. 

Resultados preliminares mostraram quanto as propostas de capacitações e perspectivas futuras, se 

sente que mudou sua maneira de pensar ou agir sobre algum tipo de comportamento ou situação de 

quando estava em liberdade, 91,3% afirmou que sim e, sobre quais aspectos, 100% destes que se 

davam nos subjetivos tais como mais paciência, desapego, tolerância, respeito, etc ; da mesma 

forma responderam sobre a que atribuíam estas mudanças como e principalmente a 

distancia/ausência da família e o convívio com outro;quando perguntado se considerava que esse 

período de reclusão contribuiu efetivamente para reparar seu(s) delito(s), a maioria em 58,7% 

respondeu que não, com justificativa quase unânime de que prisão não recupera ninguém e 

descrédito no Estado como agente recuperador; Se tem planos para o futuro e se sente preparado 

para a vida social 100% afirmam que sim, entre os planos em 75% esta o convívio com a família, 

23% voltar a trabalhar e estudar e 2% fazer hobbies; quanto a sentirem-se preparados para o 

mercado de trabalho 96% afirmaram que sim .66.6% já fez ou participa de cursos 

profissionalizantes e outros (idiomas/leitura dinâmica/musica) na reclusão. Conclui-se que 

tentativas ressocializadoras como capacitações técnicas e profissionalizantes, são bem recebidas por 

oportunizar minimização da ociosidade, estão longe de serem significativas ao que se pretende por 

efetivação de políticas de prevenção a violência, pela pretensa mudança do ser ou sua 

transformação, conforme dito por eles as mudanças ocorrem por amadurecimento pessoal e não em 

função das propostas ofertadas. Historicamente os presídios constituem espaços de reprodução de 

violência e que, iniciativas acenam como indícios de um novo olhar para a inclusão e recuperação 

de parcelas de apenados, o que entendemos não como retrocesso, mas engatinhar, uma vez que 

indiretamente, propiciar estes espaços de aprendizado em que reflexões possam ser provocadas e 

estimuladas para perspectivas construtivas.  
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Resumo:  

O programa de extensão Ecocidadania da UNITAU, agrega às suas atividades a tecnologia social, 

que é o desenvolvimento de ações que promovem a geração de renda em comunidades, trabalhando 

com detentos em regime fechado em parceria com o Instituto de Recuperação de Tremembé- IRT. 

As atividades foram de capacitação para a produção de sabão ecológico e aromático a partir da 

reciclagem de óleo de cozinha, concomitante com ações sócio educativas com temas voltados à 

cidadania, meio ambiente, saúde com ênfase as doenças endo e ectoparasitárias, saúde do homem, 

planejamento familiar. Nas ações sócio educativas diretas a confecção do sabão, o enfoque deu-se 

no empreendedorismo, capacitação de gestão, liderança, criatividade, marketing, planejamento de 

produção e comercialização de produtos. Ainda foi realizado o levantamento do perfil 

socioeconômico e de opinião dos detentos acerca de temas desde situação estrutural do presídio até 

questões sociais atuais. O objetivo deste estudo em específico foi levantar a opinião dos detentos 

participantes do programa, a cerca das possibilidades da tecnologia social e extensão universitária. 

O método utilizado foi pesquisa aplicada quanti-qualitativa a 50 participantes do sexo masculino 

com formulário contendo perguntas abertas e fechadas. Resultados preliminares mostraram quanto 

ao perfil que; 69,5% têm naturalidade no Estado de São Paulo; a cidade de procedência 100 % em 

São Paulo, capital e interior, com faixa etária de 19 a 71 anos; 16,7% tem outro membro da família 

detido; Renda familiar atual de R$ 1.000,00 à R$15.000,00 mensais e 71,7% não respondeu; a 

composição familiar tem em média 04 pessoas que residem em 67,4% em casa própria. As 

ocupações que exerciam eram como liberais, autônomos, funcionários públicos, empresários. Já 

quanto à opinião destes em relação ao programa 100% disse achar importante, justificando em 34,8% 

que agregou conhecimentos, 17,3 % que capacitou para outros trabalhos, 8,5% que minimizou a 

ociosidade; 80% que as atividades motivaram a aprender outras coisas e preocupação com questões 

socioambientais, 67% perceberam o papel da Universidade em abordagens diferenciadas ao publico 

detento e 78% desconheciam Tecnologias sociais, e acharam em 84% importante possibilidade de 

geração de renda. Concluiu-se que as possibilidades da extensão são inúmeras visto a capacidade de 

sinalizar novos caminhos com a empregabilidade de tecnologia social em ações sócio educativas 

que podem inferir significativamente na melhoria da qualidade de vida dos sujeitos participantes ou 

sinalizar perspectivas a curto e médio prazo.  
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DETENTOS EM REGIME FECHADO: A PERCEPÇÃO SOBRE A QUESTÃO SOCIO 

AMBIENTAL 

 

CLEIDIANE DE OLIVEIRA KAIZER, VANIA MARIA DE ARAÚJO GIARETTA 

 

Orientador(a): MARIA LÚCIA FIRMINO DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

 

Resumo:  

O programa de extensão Ecocidadania da UNITAU realiza ações sócio educativas com temas 

variados como: meio ambiente, cidadania, saúde, empreendedorismo e confecção do sabão 

ecológico a partir de reciclagem de óleo de cozinha. Em 2015 foi realizado em uma Penitenciária de 

Tremembé(SP), com enfoque na capacitação e reinserção de detentos do regime fechado ao 

mercado de trabalho. Refletindo sobre as ações do homem no ambiente e os problemas naturais que 

cada dia se tornam mais evidentes, devido a ambição, ao consumismo e a busca por 

desenvolvimento econômico a qualquer preço, utilizando todos os recursos naturais renováveis ou 

não, sem receio algum que um dia esses recursos possam se esgotar. Frente a um cenário tão 

complexo e que divide tantas opiniões, levou a analisar o interesse dos detentos e quais seriam suas 

opiniões e atitudes a respeito. O objetivo desta pesquisa foi identificar a percepção da questão sócio 

ambiental para os detentos, que diante de uma realidade de privação de liberdade, quais seriam suas 

opiniões em relação aos problemas ambientais que o planeta vem sofrendo. O método utilizado foi 

uma pesquisa aplicada quanti-qualitativa a 46 participantes do programa do sexo masculino, com 

formulário contendo perguntas abertas e fechadas. Resultados preliminares mostraram que 80% tem 

facilidade em conceituar meio ambiente e questão ambiental; 60% tem dificuldade em identificar a 

relação meio ambiente e questão social; 90% fazem coleta seletiva e 70% se preocupam com a 

qualidade da água que utilizam, dos problemas com a escassez em que a situação das pessoas em 

situação mais vulnerável seriam mais penalizadas. Concluiu-se que mesmo estando impossibilitados 

de interagir com meio, os detentos reconhecem e se interessam por problemas ambientais, e de certa 

forma tentam colaborar, por exemplo, fazendo coleta seletiva do lixo, considerando ainda, que os 

mesmos têm familiares no convívio em sociedade. Diante dessa realidade é imprescindível a 

colaboração de todos na questão sócio ambiental, para que possamos manter o equilíbrio e a 

existência do meio ambiente saudável, independente do local que vivem.  
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Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

 

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A “Revolta da Vacina”, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em 1904, foi um 

conflito urbano cuja principal causa era a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, 

realizada pelo governo brasileiro e comandada pelo médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz. A grande 

maioria da população, desinformada, não conhecia o funcionamento de uma vacina e seus efeitos 

positivos e, por isso, não queriam tomá-la. Em 1975 foi institucionalizado o PNI (Programa 

Nacional de Imunização), com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se 

caracterizavam, até então pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de 

cobertura. Em seguimento da erradicação da varíola, associado à criação o PNI, iniciou-se em 1980 

a 1ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, doença que foi erradicada do Brasil 

em 1989. Assim, há um esforço dos órgãos de saúde para informar e proteger a população de 

doenças infectocontagiosas através da administração de imunobiológicos, por ser um recurso 

primordial para a redução da morbimortalidade da população infantil, sendo que a prevenção 

começa a partir do nascimento e deve ser realizada até a terceira idade. DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA: As precárias condições socioeconômicas e sanitárias das crianças em áreas de grande 

concentração populacional faz das doenças infecciosas uma grande causa de morte, principalmente 

em pacientes portadores do vírus HIV. A criança em creche ou pré-escola é alvo frequente de 

infecções, pois se houver descuido dos funcionários com a higiene, o local pode se tornar altamente 

contagioso e a convivência com outras crianças doentes alastrar microrganismos facilmente. 

OBJETIVO: Mostrar a importância da vacinação para a prevenção de doenças infecciosas e da 

orientação, tanto do profissional da saúde como dos responsáveis pela criança para a preservação da 

saúde e para a prevenção de doenças. METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica sobre imunização e 

controle das doenças infecto-contagiosas na infância e apresentação do tema em forma de seminário 

no âmbito da Disciplina Optativa do Curso de Medicina da UNITAU, pertencente ao Programa de 

Extensão “Saúde na Educação”. RESULTADOS: O trabalho tem proporcionado uma ampliação do 

conhecimento dos acadêmicos de Medicina sobre imunização e a importância da vacina e da 

higiene como meios de prevenção das doenças. CONCLUSÃO: As informações que tem sido 

obtidas são relevantes para a formação do Médico pois, dessa forma, poderá orientar e alertar os 

adultos responsáveis pela criança sobre a importância da vacinação no crescimento e 

desenvolvimento infantis.  
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PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE NA EDUCAÇÃO: ALIMENTAÇÃO INFANTIL 

 

TAYNÁ CAMPOS CAMARGO SILVA, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, MILENA 

FERNANDES DE LIMA, HENRIQUE DA SILVA ZAGO, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS 

ANÁLIO 

 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

 

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A alimentação é um fator primordial para o crescimento das crianças, pois a 

infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas. É 

importante reafirmar que a alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros anos de vida 

tem repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo. A alimentação adequada e saudável é um 

direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente 

justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve 

estar de acordo com suas necessidades alimentares peculiares; ser referenciada pela cultura 

alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; 

harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, 

moderação e prazer; e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. OBJETIVO: 

Averiguar a composição da alimentação de crianças atendidas em uma Escola Municipal de 

Educação Infantil (EMEI) do município de Taubaté SP e verificar seu conhecimento sobre os 

alimentos que estão ingerindo. METODOLOGIA: Observação participativa da alimentação infantil 

com atividade de interação da acadêmica de Enfermagem e as crianças atendidas. RESULTADOS e 

CONCLUSÃO: A observação participativa da alimentação infantil foi realizada na EMEI José 

Dirceu de Castro Carneiro do Bairro Santa Tereza. Durante a atividade participaram crianças de 

todas as faixas etárias atendidas na unidade escolar (de 02 a 05 anos). Através de conversas 

informais, as crianças expuseram com firmeza seus conhecimentos sobre o que estava comendo. 

Pôde-se perceber que as crianças eram capazes de identificar os alimentos que estavam ingerindo 

sem dificuldades, o que mostra que elas já tinham tido contato com os alimentos oferecidos na 

ocasião. Isso proporcionou aos acadêmicos de Enfermagem e Nutrição a oportunidade de 

estabelecer diálogo com as crianças, hábito incomum para a maioria das pessoas, sua ausência 

atribuída à correria do dia a dia e entender como a alimentação serve como prática de convívio 

social e de propagação da cultura.  
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NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER 

 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

 

Resumo:  

INTRODUÇÃO: O Programa Saúde na Educação (PSE) objetiva a promoção da saúde materno-

infantil atuando em Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) na promoção do crescimento 

e do desenvolvimento, capacitando famílias e educadoras para o cuidado das crianças. Em relação 

ao crescimento, a alimentação é importante como fator extrínseco determinante da saúde infantil. 

Com a mudança dos hábitos alimentares, associada à evolução tecnológica, encontra-se tendência 

de obesidade, problema de saúde pública, na população infanto-juvenil, condição determinante do 

aparecimento precoce das doenças endócrinas e circulatórias. Para trabalhar esse problema, o PSE 

propôs às gestoras das EMEI o Projeto Alimentação Saudável (PAS). OBJETIVOS: Promover 

conhecimento sobre práticas alimentares saudáveis nas comunidades atendidas pelo PSE; identificar 

os hábitos alimentares das crianças durante as principais refeições; participar em rodas de conversa 

com as crianças; informar as funções dos alimentos de maneira lúdica fim e propor a implantação 

de uma horta comunitária com intenção de colaborar na educação para o tema. METODOLOGIA: 

Aquisição de conhecimento sobre a nutrição infantil pelo acadêmico de Nutrição, mediante estudo 

de materiais referentes ao assunto. A seguir, articular um planejamento entre a instituição de 

formação, os professores do programa extensionista, o professor da área de Agronomia da UNITAU, 

os colegas da equipe multi-profissional e as diretoras das EMEI atendidas. Portanto, um trabalho em 

equipe visando orientar as crianças sobre os grupos alimentares necessários ao crescimento. 

Realizada abordagem lúdica através de instrumentos utilizados para passar informação, como a 

“contação” de estórias. RESULTADOS E CONCLUSÃO: Pôde-se perceber a importância de 

ajustar a comunicação segundo o público com o qual se pretende dialogar. Ou seja, falar aos 

menores sobre como os hábitos corretos colaboram em seu desenvolvimento e influenciam em 

fatores físicos como tamanho, tom de pele, beleza e força; além de ressaltar fatores mentais como a 

inteligência. A ação desenvolvida em junho deste ano envolveu crianças de 3 a 5 anos e foi nítida a 

percepção de que o assunto "alimento" capta a atenção do ser humano desde sua infância por fazer 

parte de suas necessidades básicas, não só fisiológicas como também afetivas, sociais e culturais. 

Considere-se o crescimento acadêmico e humano nas relações que possibilitaram a aprendizagem 

do que são uma equipe multi-profissional, respeito às culturas alimentares regionais e nutrição 

infantil. Do mesmo modo, houve considerável desenvolvimento nas EMEI: nos alunos para sua 

alimentação e nas educadoras por receber conhecimento sobre o assunto.  
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PROGRAMA DE EXTENSÃO “SAÚDE NA EDUCAÇÃO”: A EXPERIÊNCIA DO “HOSPITAL 
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: O grupo de estudantes da Turma 49 do Curso de Medicina que escolheu a 

Disciplina Optativa “Saúde na Educação” realizou no dia 29/05/2015 uma atividade na Escola 

Municipal de Educação Infantil (EMEI) José Alfredo Lopes Vieira (CECAP III) denominada 

"Hospital do Ursinho". OBJETIVO: Aproximar os alunos dos ensinos infantil e fundamental com a 

prática da saúde. METODOLOGIA: Os alunos universitários simbolizam os diversos profissionais 

de Saúde e levam para a unidade escolar atendida brinquedos e equipamentos médicos fictícios, 

juntamente com ursos de pelúcia, a fim de "examiná-los" e "curá-los" com a ajuda de um 

"profissional" juntamente com as crianças. São montadas bancadas com diversas especialidades tais 

como Pronto Socorro, Psicologia, Odontologia e Medicina, e as crianças ficam circulando entre as 

especialidades com seus brinquedos e ajudando os profissionais a curá-lo. RESULTADOS e 

CONCLUSÃO: A experiência foi extremamente positiva, pois as crianças desmistificaram a fábula 

de que o hospital sempre está relacionado com a dor e o sofrimento. Além disso, a interação entre 

os próprios alunos universitários mostrou-se benéfica para o desenvolvimento social de cada um. 

Todos os acadêmicos e a professora do programa de extensão foram muito bem recebidos pelos 

profissionais da EMEI, e o espaço e móveis necessários para realizar a ação foram prontamente 

disponibilizados. O acadêmico de Medicina da UNITAU achou a experiência muito enriquecedora, 

pois ajudou a compreender melhor a mente infantil quanto à relação médico-criança, e também nos 

seus modos de tratamento com eles, além de um pouco de experiência prática em trabalhos 

externos.  
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O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

ISABELLA TOLEDO MENDES DE OLIVEIRA, THAIS VASCONCELOS IVANOV, 

GABRIELLA MULLER CESCO FIESCHI, ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO, 

NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER 

 

Orientador(a): MARIA STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

 

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A importância do brincar é, atualmente, negligenciada e substituída por atividades 

que ocupam o tempo da criança e atribuem a ela responsabilidades que não são próprias para sua 

idade. Dessa maneira, a fim de suprir a carência do brincar, as escolas despendem um determinado 

tempo para que atividades lúdicas sejam realizadas com as crianças. DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA: A falta de conhecimento dos pais sobre a importância do brincar no desenvolvimento 

da criança, faz com que ao invés de estimular sua imaginação e criatividade limitem seus horizontes 

quando não dão um brinquedo condizente com sua idade; encham suas rotinas de tarefas e afazeres 

pouco prazerosos e estimulantes; coloquem seus filhos em frente a computadores sem supervisão. 

OBJETIVO: Mostrar a importância do brincar para o desenvolvimento da criança a partir de 

brinquedos adequados, demonstrando quais são esses brinquedos. METODOLOGIA: Pesquisa 

bibliográfica sobre o brincar no desenvolvimento da criança e apresentação do tema em forma de 

seminário no âmbito da Disciplina Optativa do Curso de Medicina da UNITAU, pertencente ao 

Programa de Extensão “Saúde na Educação”. RESULTADOS: O trabalho tem proporcionado uma 

ampliação do conhecimento dos acadêmicos de Medicina sobre a importância do brincar e sua 

consequência no desenvolvimento da criança. CONCLUSÃO: As informações obtidas são 

relevantes para a formação do Médico porque a partir do brincar problemas motores, intelectuais e 

sociais podem ser resolvidos, mas para isso é preciso que haja orientação para os familiares das 

crianças, da parte dos profissionais de saúde.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A Disciplina Optativa “Saúde na Educação”, do segundo período do Curso de 

Medicina da UNITAU, permite a exposição de conhecimentos sobre a criança a partir da 

apresentação de seminários com temáticas definidas, relacionadas eficazmente. Os tópicos já 

apresentados por colegas (crescimento e desenvolvimento e aleitamento materno) dialogam entre si 

e embasam as próximas pesquisas e apresentações. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Os diferentes 

temas propostos pelos docentes a serem discutidos e apresentados em seminários quando 

desenvolvidos em sala de aula, demonstraram sua interdependência. Isto é, para haver crescimento e 

desenvolvimento infantis, é preciso aleitamento materno, alimentação saudável, saúde bucal, 

vacinação, o brincar e os cuidados para a prevenção de acidentes. RELEVÂNCIA: Conforme 

apresentado em aula, o aleitamento materno é essencial para o crescimento e desenvolvimento das 

crianças. É importante frisar o quanto uma alimentação saudável influencia a saúde das pessoas, 

pois os hábitos alimentares nos primeiros anos de vida podem determinar a saúde de um indivíduo 

no futuro. BENEFÍCIOS AOS SUJEITOS ESTUDADOS: Através da disciplina foi possível 

adquirir conhecimento sobre as necessidades de uma criança, bem como sobre as medidas cabíveis 

para que a assistência para esse público ocorra da maneira correta. Além disso, é de extrema 

importância que o profissional da saúde reconheça os aspectos relacionados ao bem estar infantil, 

pois a partir do momento em que se formam profissionais aptos a desenvolver ações educativas em 

saúde infantil, as famílias terão mais consciência sobre hábitos saudáveis. OBJETIVO: a disciplina 

tem como objetivo formar médicos voltados para a medicina preventiva, e não curativa; a educação 

das famílias resultando em pessoas mais conscientes sobre prevenção e cuidados com a saúde. 

MÉTODO: são ministradas aulas semanais pelas professoras Stella Zöllner e Rose Análio, no 

Campus Bom Conselho da UNITAU. Para a concretização do objetivo proposto será necessária 

intervenção direta na educação infantil, por meio de visitações periódicas em creches e escolas, 

onde os conhecimentos sobre saúde serão transmitidos para as crianças de maneira clara e coerente 

para sua capacidade cognitiva. RESULTADO: parcial até o momento, uma vez que o trabalho ainda 

se encontra em andamento. CONCLUSÃO: espera-se que os conhecimentos adquiridos ao longo do 

semestre auxiliem os alunos a aplicar a teoria apresentada, beneficiando as crianças assistidas pelo 

programa de extensão.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: Ao longo das atividades desenvolvidas na Disciplina Optativa do Curso de 

Medicina “Saúde na Educação”, foi abordada a importância da interação das crianças com 

brinquedos, principalmente, durante o processo de hospitalização e de recuperação através de 

brinquedotecas. O período de reclusão no ambiente hospitalar, pode ser uma experiência bastante 

traumática para a criança, a qual torna-se alvo de procedimentos, muitas vezes, invasivos e 

desconfortáveis. A existência da brinquedoteca é uma ferramenta eficiente que visa atenuar os 

efeitos negativos acarretados pela internação, uma vez que a criança encontra nela um espaço 

interativo e acolhedor para lidar, de maneira menos estressante, com o momento vivenciado. 

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: A criança hospitalizada enfrenta, diariamente, sofrimentos físicos 

e emocionais. Na brinquedoteca, tais desconfortos podem ser aliviados de maneira lúdica, através 

da diversão, da distração, da elevação da autoestima e da esperança de voltar à vida normal. Além 

disso, como o paciente está afastado de seus compromissos escolares, o desenvolvimento cognitivo, 

que pode estar abalado, pode ser reestimulado pelas atividades diárias da brinquedoteca. 

OBJETIVO: Oferecer oportunidade para o profissional médico em formação entender a importância 

da criação, implantação e manutenção das brinquedotecas para o desenvolvimento de ações lúdicas 

e de recreação; podendo a criança dirigir a atividade e se expressar livremente através do brincar 

espontâneo, o que possibilita a expressão positiva de uma realidade interior que se encontrava 

anteriormente reprimida pela necessidade de ajustamento às expectativas hospitalares. 

METODOLOGIA: A aula ministrada no âmbito da disciplina optativa sobre a importância e a 

obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento 

pediátrico foi utilizada como objeto de análise para elucidar o quanto isso pode ser diferencial e 

benéfico, para a cura do paciente infantil. RESULTADO e CONCLUSÃO: Os estudantes 

universitários puderam entender que as brinquedotecas, no ambiente hospitalar, mostram ser uma 

medida altamente positiva que auxilia o tratamento de crianças doentes. Embora a lei determine a 

presença desses meios lúdicos nos ambientes hospitalares, nota-se que os hospitais ainda investem 

muito pouco na criação de brinquedotecas e na manutenção de sua qualidade. A hospitalização 

pediátrica traz modificações na vida diária das crianças e dos familiares; necessitando, assim, de um 

componente que auxilie e eleve, de maneira positiva, o processo terapêutico vivido pela criança. A 

brinquedoteca, no ambiente hospitalar, pode fazer toda a diferença para a recuperação física, mental 

e consequente sucesso do tratamento desses pacientes.  
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Orientador(a): MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Durante nossa formação no curso de Pedagogia, tivemos a oportunidade de atuar como bolsista em 

um Projeto Extensionista intitulado Projeto SAP (Serviço de Apoio Pedagógico a alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental), o qual foi implantado pela Universidade de Taubaté em 2007, sob 

a coordenação de duas professoras do Departamento de Pedagogia. Esse Projeto permite que as 

professoras em formação entrem em contato com a realidade escolar, colocando em prática o que 

aprendem durante as aulas do curso. No ano de 2015 estamos aplicando um projeto de Resolução de 

Problemas para alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, buscando proporcionar situações que 

estimulem o interesse dos alunos pela Matemática. Nossa proposta de trabalho encoraja a 

exploração de uma grande variedade de ideias não apenas numéricas de forma que as crianças 

possam desenvolver a curiosidade acerca da Matemática e da aplicação dos conhecimentos dentro e 

fora da escola. São realizadas atividades que envolvem contagens, as ideias das quatro operações, 

brincadeiras que envolvem problemas da realidade e é sugerido o registro das atividades utilizando 

diferentes linguagens. As crianças são organizadas em diferentes grupos e formatos para o trabalho 

realizando atividades individuais, em pequenos grupos, em duplas ou trios, de forma a favorecer o 

bom relacionamento e a troca de ideias entre elas. As crianças são avaliadas por meio dos registros, 

dos questionamentos, da participação e são estimuladas a sempre verbalizar como pensaram para 

chegar a uma resposta. As atividades são registradas num Diário de Campo, bem como nossas 

observações sobre o desempenho dos alunos em diferentes situações. Atuar nesse Projeto nos exige 

muito trabalho, disciplina e perseverança, atitudes que também esperamos conseguir de nossos 

alunos, cabendo portanto a nós, servirmos de exemplo. O trabalho com as crianças tem permitido a 

reflexão constante entre a teoria e a prática, e é na relação entre elas que acontece o conhecimento e 

o aprendizado da docência. Participar desse Projeto Extensionista tem nos incentivado a buscar 

mais respostas para nossas dúvidas profissionais e contribuído sobre maneira para nossa formação 

profissional.  
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Orientador(a): MARIA TERESA DE MOURA RIBEIRO 

 

 

Resumo:  

Este trabalho tem por finalidade relatar a experiência vivida, pelas bolsistas da Universidade de 

Taubaté no Projeto Extensionista Serviço de Apoio Pedagógico a alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental- SAP. A realização do projeto vem ocorrendo na Escola de Aplicação Dr. Alfredo 

José Balbi, com o objetivo de trabalhar os conteúdos escolares de uma forma lúdica. Os encontros 

com os alunos dos anos iniciais acontecem três vezes por semana na brinquedoteca da escola, com 

duração de uma hora e meia por encontro. As crianças são agrupadas em duas turmas: uma com 

alunos do 1° e 2° ano e outra com alunos do 3°, 4° e 5° ano. Para a realização do trabalho, 

recebemos da coordenação do Projeto a relação de conteúdos que precisam ser trabalhados com as 

crianças e a partir desta relação elaboramos os planos de aula que são orientados pelas 

coordenadoras do SAP. Atuar nesse Projeto vem nos proporcionando um olhar mais aguçado e 

critico sobre o trabalho docente visto que podemos perceber a importância de um registro 

documental, e a importância do planejamento para a boa realização do trabalho. Também estamos 

aprendendo a trabalhar regras de convivência com os alunos, a atuar em sala de aula, a importância 

da afetividade, como colocar-se em situações diversas, valorizar o professor e organizar a aula de 

forma que atraia a atenção dos alunos para o trabalho com os conteúdos curriculares. Participar do 

SAP tem favorecido a compreensão da contribuição específica dos professores e a identificação da 

cultura profissional docente, pois a formação docente não se constrói apenas por acumulação de 

cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas por meio de um trabalho de reflexão crítica sobre as 

práticas. Concluímos portanto, que o projeto vem contribuindo positivamente para a nossa formação 

acadêmica ao nos permitir conhecer a realidade da escola e viver a experiência da pratica escolar, 

reafirmando portanto, que a Extensão Universitária muito tem a contribuir para a formação 

profissional e pessoal de seus bolsistas.  
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Resumo:  

Introdução: O envelhecimento é um processo natural, dinâmico e progressivo que atinge todos os 

indivíduos e está ligado a fatores biológicos, psíquicos e sociais, com mudanças como diminuição 

gradual da capacidade funcional. Na Universidade de Taubaté, o Programa de Atenção Integral ao 

Envelhecimento (PAIE), por meio do projeto Unitau Aberta à Maturidade, oferece oficinas e cursos 

para adultos maduros e idosos. O curso de pintura é procurado por esse público, que busca na arte 

uma forma de superar doenças, elevar a autoestima e ocupar o tempo. Descrição do problema: 

Mudanças fisiológicas do envelhecimento, como sensações e percepções diminuídas, falta de 

concentração, coordenação motora diminuída e esquecimento fazem parte de um processo natural 

do organismo. O desenho e a pintura favorecem a coordenação motora das pessoas, ajudam na 

capacidade de organização e servem também como um recurso terapêutico. Os canais sensoriais 

também são ativados durante a prática da pintura e ajudam a equilibrar as emoções e soltar a 

imaginação e os pensamentos. Relevância da pesquisa: Acompanhar os participantes possibilitou 

aos alunos do curso de enfermagem maior contato com a maturidade para entenderem melhor as 

modificações do envelhecimento, além da troca de experiência e do relacionamento intergeracional. 

Benefícios aos sujeitos estudados: A pintura auxilia na coordenação motora, na concentração, no 

sentimento de felicidade, no autoconhecimento e na autorrealização, além de estimular a 

criatividade, a imaginação e a percepção visual, além de na realização pessoal. Objetivo: Relatar a 

percepção do aluno de enfermagem sobre os benefícios do curso. Metodologia: No primeiro 

semestre, este curso ocorreu no Campus do Bom Conselho, semanalmente, por duas horas, com 15 

participantes, entre homens e mulheres. Observou-se o comportamento e houve relato de melhora 

nos níveis de atenção, coordenação, organização e criatividade apresentados por eles. Resultados: 

Constatou-se que os idosos desligam-se do mundo exterior e concentram-se somente na pintura. 

Nas atividades, os idosos compartilham objetos e interagem entre si, opinando sobre os quadros uns 

dos outros. Conclusão: A atividade de pintura parece ter tornado possível aos idosos superarem suas 

dificuldades relacionadas à idade, melhoria das funções cognitivas, como a memória, além da 

agilidade e da criatividade. Percebeu-se que na maturidade se continua com habilidades 

psicomotoras e que o envelhecimento com qualidade depende de estímulos e incentivos. Esta 

atividade possibilitou entender os benefícios que a pintura traz à maturidade.  
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Resumo:  

Introdução: a vivência de um processo de envelhecimento saudável se relaciona diretamente à 

preservação da capacidade funcional das pessoas, mesmo na presença das eventuais perdas de 

aspectos biológicos, psicológicos, socioculturais e espirituais. Descrição do problema: na velhice, 

aumentam as chances de perdas nos vínculos familiares, em razão de os filhos se casarem, ou, por 

vários motivos, porque vão morar longe, os idosos ficarem viúvos e passam a morar sozinhos ou 

vão morar em instituições de longa permanência. Relevância da pesquisa: o aumento da população 

idosa no Brasil justifica identificar as taxas percentuais daqueles que moram sozinhos. Benefícios 

aos sujeitos estudados: conhecer a realidade da população idosa, que mora sozinha, permite criar 

novos mecanismos, como projetos socioeducativos, que visam melhorar a qualidade de vida desses 

indivíduos a fim de não se sentirem tão sozinhos. Objetivo: identificar a proporção de idosos de 

ambos os sexos que moram sozinhos no Brasil, no Estado de São Paulo e no município de Taubaté. 

Metodologia: trata-se de uma pesquisa documental, realizada na base de dados do Sistema de 

indicadores de saúde e acompanhamento de políticas do idoso (Sisap), nos anos de 2000 e 2010, 

referentes à porcentagem de idosos brasileiros, de ambos os sexos que moram sozinhos. Resultados: 

de acordo com os dados disponíveis, no Brasil, em 2000, a porcentagem de idosos do sexo 

masculino que moravam sozinhos era de 8,68% e, em 2010, houve um aumento para 10,81%. No 

sexo feminino, em 2000, a porcentagem era de 14,18%, com aumento para 16,02%, em 2010. No 

Estado de São Paulo, esse valor era de 15,75% para as mulheres, no ano de 2000, aumentando para 

17,61%, em 2010; porém, em relação aos homens, essa proporção foi menor, sendo, em 2000, de 

7,91%, e, em 2010, houve aumento para 9,68%. Taubaté, por sua vez, apresentou 7,64 de homens 

morando sozinhos, em 2000, seguidos de 8,32%, em 2010; em relação às mulheres, a proporção foi 

de 13,78%, em 2000, aumentando para 14,21%, no ano de 2010. Conclusão: conclui-se que houve 

um aumento significativo de 2000 para 2010 em ambos os sexos de idosos brasileiros que moram 

sozinhos, o que requer atenção às condições da qualidade de vida dessa população, como estão as 

suas interações sociais e momentos de lazer, pois sentimentos como a solidão podem acometê-los e 

concorrer para transtornos depressivos.  
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Resumo:  

O estudo do processo de envelhecimento e de seus efeitos vem despertando interesse cada vez 

maior nos estudiosos da área do movimento. Com o avanço da idade ocorre o declínio da 

capacidade aeróbica, em decorrência das limitações no sistema cardiopulmonar, e diminuição da 

massa muscular. No processo de envelhecimento as limitações do sistema cardiopulmonar e a 

diminuição da massa muscular podem interferir na qualidade de vida dos idosos. A atividade física 

pode trazer grandes benefícios como; o ganho de massa muscular, aumento da massa óssea (ou 

reduzir sua perda), melhor equilíbrio, e maior tolerância ao esforço. Desta forma, a realização de 

exercícios físicos específicos possibilita a manutenção da independência física para realização das 

atividades, inclusive as de vida diária. Proporcionar atividades de alongamento e postura adequada 

que visam melhoria da capacidade física e de saúde. A oficina de Alongamento e Postura foi 

oferecida na Universidade de Taubaté, pelo Programa de Atenção Integral ao Envelhecimento 

(PAIE), no primeiro semestre de 2015, duas horas por semana, sendo ministrada por uma 

profissional da fisioterapia. A oficina constou de alongamentos dos membros superiores e inferiores 

e exercícios para trabalhar as articulações, utilizando materiais como colchonetes, bola de Pilates, 

garrotes e uma cadeira como material de apoio para evitar quedas. Foi possível observar que a força 

muscular e o equilíbrio dos participantes melhoraram consideravelmente, em relação ao primeiro 

dia de aula. De acordo com os auto relatos, a oficina de alongamento e postura transformou a vida 

de algumas idosas que inicialmente apresentavam dificuldade e, ao final do semestre, foram 

superadas. Tudo indica que o alongamento proporciona uma melhor qualidade de vida 

especialmente para este público.  
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Resumo:  

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) desenvolve várias atividades, entre as quais a 

prática de exercícios físicos resistidos, mais conhecida como musculação, para homens e mulheres 

com mais de 55 anos de idade. O projeto de musculação acontece no Campus Bom Conselho, 

departamento de Educação Física, e as aulas são oferecidas três vezes por semana. Tem como 

objetivo aprimorar o condicionamento físico geral, principalmente da força muscular visando a 

realização mais eficaz das atividades da vida diária (AVDs). Metodologia: no inicio das aulas os 

alunos são direcionados para a quadra para realizar o aquecimento que é ministrado pelos 

acadêmicos de Educação Física/bolsistas PREX. As três primeiras semanas de aula foram 

destinadas à adaptação neuromuscular dos alunos. Após este período, foi realizado o treinamento 

em circuito. Além dos exercícios de musculação foram incorporados exercícios de equilíbrio, 

coordenação motora e ao final da aula exercícios de alongamento. No início e meio de ano foi 

aplicado testes de força para membros inferiores e superiores e realizada a análise estatística 

(média±desvio padrão, teste t-Student, assumindo p<0,05 como nível de significância). Resultados: 

após aplicação dos testes foi possível verificar melhora significativa da força, tanto de membros 

superiores (18,06±3,71 x 19,91±3,74repetições, respectivamente) quanto inferiores (14,02±2,62 x 

15,63±3,15repetições, respectivamente). No inicio do projeto foi constatado (observação) que a 

maioria apresentava alguma dificuldade na realização de certos movimentos, principalmente de 

membros superiores. Após as adaptações necessárias, o grau de dificuldade foi ao poucos sendo 

diminuído. Gradativamente foram inseridos novos exercícios com maior grau de dificuldade, 

principalmente no aspecto da coordenação motora. Outra constatação observada subjetivamente foi 

a melhora no equilíbrio. A convivência com os idosos foi muito prazerosa; eles transmitem alegria 

de viver, além da experiência de vida que sempre estão compartilhando. A forma que lidam entre si 

também é muito interessante, pois se respeitam, e isso permite que a aula se desenvolva melhor. A 

resposta de todos é muito positiva; todos se empenham no momento em que estão praticando as 

atividades. Conclusão: de modo objetivo foi constatado melhora significativa da força de membros 

superiores e inferiores e, de modo subjetivo (relatos e observações ao longo das aulas) se pode 

concluir que as aulas proporcionaram melhora do equilíbrio e realização mais efetiva das tarefas de 

vida diária.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A Odontologia é de grande valia no âmbito da saúde da família. O cirurgião-

dentista deve estar presente na equipe de saúde com o intuito de avaliar a influência dos hábitos de 

alimentação e higiene bucal nas diversas situações sócio-econômicas, na condição de saúde bucal 

das pessoas. PROBLEMA: Realização de atividades conjuntas entre alunos de vários cursos da 

UNITAU, principalmente da área de saúde. OBJETIVOS: trabalhar conteúdos próprios de vários 

cursos para públicos diversificados: Enfermagem, Medicina e Odontologia para embasar atividades 

conjuntas de educação em saúde. METODOLOGIA: Foram realizadas revisões de literatura, 

buscando levar o conhecimento e atualização nos temas para os alunos presentes nas atividades. 

Diversos assuntos foram desenvolvidos através de seminários apresentados pelos estudantes de 

Odontologia incluídos no programa de extensão, sob a supervisão dos professores desse programa. 

Também realizou-se uma atividade do “Hospital do Ursinho” para colocar em prática o 

conhecimento adquirido. O projeto “Teddy Bear Hospital” (Hospital do Ursinho) é uma iniciativa 

multidisciplinar onde os alunos universitários assumem o papel de “doutores da saúde” e atendem 

brinquedos trazidos para “consulta” por seus “pais”, as crianças atendidas, essas crianças colocando 

em prática nos ursinhos o que é realidade em suas vidas. Após “avaliados” os brinquedos, seus 

“pais” recebem orientações de saúde física e mental. RESULTADOS e CONCLUSÕES: Durante as 

atividades do Programa de Extensão “Saúde na Educação” da UNITAU no ano de 2015, foram 

expostos pelos acadêmicos de Odontologia aos alunos de Medicina e Enfermagem participantes os 

seguintes tópicos: formação de biofilme, doença periodontal, cárie dentária e fluorose. Tais temas 

de educação em saúde enriqueceram e orientaram o aperfeiçoamento do conhecimento sobre saúde 

bucal dos futuros profissionais, havendo grande empatia entre os alunos da UNITAU palestrantes e 

os alunos assistentes. Correlacionado a estes tópicos foi realizado o Projeto “Hospital do Ursinho” 

na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Antônio Custódio da Silva, no Bairro Alto de 

São Pedro, com envolvimento ativo das crianças e dos professores e alunos da UNITAU 

participantes. Durante o desenvolvimento da atividade, foram observados distintos comportamentos 

entre os pré-escolares participantes, ocorrendo oportunidade de educação e correção, quando 

necessário.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: Foi proposto aos alunos da disciplina optativa do programa de extensão 

universitária da UNITAU Saúde na Educação uma atividade em uma creche de Taubaté , onde 

teríamos que realizar um trabalho reconhecido mundialmente chamado Teddy Bear Hospital - 

Hospital do Ursinho. OBJETIVO: a atividade foi realizada no dia 29 de maio na EMEI José Alfredo 

Lopes Vieira e teve o objetivo de melhorar a relação entre os profissionais da saúde e as crianças, 

divulgando uma imagem positiva e por vezes, reconstruindo a imagem negativa, que muitas 

crianças tem dos mesmos. MÉTODO: As crianças traziam um ursinho representando seu filho 

doente até uma mesa de atendimento onde estavam estudantes de medicina representando médicos, 

enfermeiros, dentistas e psicólogos. Neste momento as crianças faziam um breve relato do estado de 

saúde de seu ursinho e criavam um diálogo construtivo e de bastante confiança com os profissionais 

ali representados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: percebi que existe uma cultura em nossa 

sociedade que associa a figura do médico as situações ruins e dolorosas e que muitas vezes essa 

imagem é criada pelos próprios pais e familiares na tentativa de convencer a criança a aderir a 

algum tratamento ou ida a consultas. Toda essa negatividade criada em torno dos profissionais da 

saúde tem transformado os encontros em momentos traumáticos e que muitas vezes dificulta 

procedimentos e anamnese. A iniciativa do hospital do ursinho era transformar essa realidade, 

tirando os medos e pré-conceitos que as crianças tinham dos médicos, dentistas e enfermeiros. 

Houve vários relatos de fraturas, queimaduras e dengue com os ursinhos doentes e percebi que ao 

longo da conversa as crianças foram criando mais intimidade e confiança, se interessando pelos 

procedimentos médicos ali representados. Muitos queriam ajudar, aplicar injeções e fazer curativos, 

o que foi bem interessante, transportando a criança para o papel do médico, fazendo-a compreender 

melhor a figura do profissional. CONCLUSÃO: o tempo que passamos lá foi suficiente para tentar 

começar a mudar a imagem que aquelas crianças já tinham dos profissionais em suas cabeças e 

mostrar a elas que aquela relação só lhes faria bem. Gostei muito da experiência e creio que este é 

um projeto que deveria ser estendido a todas as creches com a participação de alunos de outros 

cursos da saúde pois todos envolvem relacionamento humano.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: O projeto Educação em Saúde bucal atua na orientação coletiva e individual de 

cuidados com a higiene oral e prevenção de doenças bucais em diversas comunidades. Este trabalho 

de campo exige diversos tipos de materiais didáticos, panfletos, cartazes e brindes com o objetivo 

de facilitar o entendimento e estimular o público às práticas preventivas adequadas à saúde bucal. 

OBJETIVO: Produzir um painel com informações gerais sobre cuidados com higiene oral para ser 

utilizado nas ações do programa Educação em Saúde Bucal. METODO: Foi realizada consulta à 

literatura e elaborado texto simplificado com figuras ilustrativas. RESULTADOS: O texto 

produzido foi o que segue: - Alimentação: Evitar/reduzir consumo de carboidratos, principalmente 

doces e alimentos que grudam nos dentes. Vegetais, leite e derivados, carne são bons. Consultas 

periódicas ao dentista. - Higiene Bucal após as refeições; Creme dental com flúor. Não ingerir. 

Escova macia, cabeça com 10 tufos de cerdas por 3 (+ /-).Fio ou fita dental: pedaço com +/- 30 cm. 

Enxaguatório bucal 1vez por dia, bochecho por 30 segundos a 1 minuto. CONCLUSOES: O texto 

simplificado facilita o entendimento do grande público. As explicações escritas de maneira genérica 

possibilitam diversos tipos de abordagem do assunto por parte dos acadêmicos quando da 

explanação. O texto em forma de painel com figuras ilustrativas facilita o entendimento e fica 

visualmente agradável. O painel é um instrumento bastante útil no desenvolvimento do trabalho 

com o grande público.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: Cuidar dos dentes não é apenas questão de estética, e sim de saúde. Problemas 

bucais podem acarretar males no coração e nos pulmões. A gengivite, a cárie e outros problemas, 

como, o câncer bucal, aftas, mau hálito e herpes, podem ser evitados quando a pessoa recebe 

informações sobre sua prevenção. Hoje, uma parte da população desconhece, ou até mesmo, deixa 

de tomar os cuidados necessários para manter a higiene oral. OBJETIVO: O projeto saúde bucal 

tem por objetivo principal demonstrar e incentivar a prevenção das doenças bucais. MÉTODO: É 

realizado por um grupo de estudantes, do departamento de Odontologia, junto a um professor que o 

dirige. Seu ultimo trabalho foi uma visita à igreja Paróquia Jesus Ressuscitado, localizada no jardim 

Maracaibo em Tremembé. Foram atendidas 150 pessoas, a maioria crianças, todas foram orientadas 

sobre, a maneira correta de escovação, como passar o fio dental e bochecho, também sobre a 

alimentação, que afeta diretamente no surgimento da carie e outras doenças. RESULTADOS: Os 

pacientes ficam gratos por receberem informações que não tinham conhecimento; é a partir disso 

que tentamos diminuir as complicações bucais. CONCLUSÃO: Conclui-se que o projeto é bem 

eficaz na parte preventiva e é de grande importância para o incentivo de práticas de higiene bucal.  
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Resumo:  

O Projeto de Extensão Universitária Redenção da Memória: Redenção da Serra: História, 

Territorialização e Memória, tem como principal objetivo preservar a memória dos redencenses 

como patrimônio sociocultural. Com esse objetivo foi realizada em 2015 uma Coletânea de 

Memórias com foco no processo histórico vivido pela população nas décadas de 1960 e 1970 de 

desconstrução e reconstrução da cidade devido à criação de um reservatório de água para o 

abastecimento do Rio de Janeiro. Cruzando diferentes olhares promoveu-se o registro das memórias 

sobre esse processo do ponto de vista político-administrativo: vereador, vigário e o filho do prefeito 

que foi responsável pela transposição da cidade; social: moradores que se preocuparam ao longo das 

décadas seguintes em manter viva a lembrança desse traumático processo e da chamada “cidade 

velha” que praticamente desapareceu. Entre o saudosismo pela cidade que não existe mais e a 

indignação pelo descaso político das esferas estadual e federal as entrevistas e os textos produzidos 

para a Coletânea apresentam a mesma vontade de registro e de preservação dessa memória como 

patrimônio e como forma de transformação social. A difícil transposição da cidade foi conturbada 

não só pela dimensão psicológica dos moradores, mas também pelos obstáculos impingidos pela 

administração política – estadual e federal - marcadamente tecnicista do período da Ditadura Militar. 

A mobilização dos moradores da cidade foi possível pelo compartilhamento dessa experiência, pela 

vontade política local e pela generosidade de fazendeiros que doaram terras para a reconstrução da 

cidade, a despeito da intenção de extingui-la, manifestada pelo governo tecnicista que não 

considerava o fator humano, as tradições e a história desse grupo social. No que se refere às 

condições materiais, dois pontos de vista se destacam. Há os que consideram que a possibilidade de 

reconstrução da cidade beneficiou os moradores, porque na cidade velha as casas eram, em sua 

grande maioria, construções modestas, e havia a expectativa de que a represa se tornasse um 

atrativo turístico com forte potencial para o crescimento econômico da cidade. E há os que 

consideram a mudança injusta, pois, perderam áreas de cultivo e as indenizações concedidas não 

foram suficientes para a conclusão das obras de construção das novas casas, resultando em prejuízo 

financeiro e psicológico. Esse trabalho revelou particularidades dessa história que não estão nos 

poucos documentos que sobreviveram, apesar das pessoas que foram entrevistadas e escreveram os 

textos terem guardado não só as memórias como também documentos que foram utilizados neste 

trabalho.  
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Resumo:  

O Projeto de Extensão Universitária Redenção da Memória: Redenção da Serra: História, 

Territorialização e Memória, tem como principal objetivo preservar a memória dos redencenses 

como patrimônio sociocultural. Considerando-se o impacto da construção do reservatório de 

abastecimento de água para o Rio de Janeiro na década de 1970, este trabalho de extensão privilegia 

a memória desse momento traumático pelo qual passou a população de Redenção da Serra-SP e do 

qual ainda sofre as consequências materiais e imateriais. No desenvolvimento deste trabalho em 

2015 o foco foi a realização de uma Coletânea de Memórias visando o registro das percepções dos 

moradores sobre o processo de construção do reservatório e de transferência da cidade. Com esse 

objetivo, a Coletânea foi organizada dividindo-se em três partes: 1. Introdução elaborada pela 

equipe do projeto indicando aspectos teóricos que norteiam a proposta da publicação e do projeto. 2. 

Transcrição de entrevistas realizadas pela equipe do projeto com moradores que vivenciaram o 

período e o processo focados. 3. Textos escritos por moradores que vivenciaram o período e o 

processo focados. No que se refere às entrevistas, foram realizadas duas: com o padre que era o 

responsável pela paróquia de Redenção de Serra no processo de transição da cidade e com o filho 

do prefeito que assumiu a responsabilidade da desconstrução e da reconstrução da cidade. No caso 

dos textos escritos diretamente pelos partícipes dessa história, foram ao todo, quatro, dos quais dois 

ainda residem e trabalham na cidade. Metodologicamente, as entrevistas foram fundamentadas 

pelos pressupostos da História Oral e a partir disso, foi elaborado um roteiro dividido em duas 

partes: dados de identificação e questões com direcionamento para aspectos do processo de 

transição da cidade. Para a escrita dos textos foi elaborado um roteiro de orientação para os autores. 

Com relação à temática, tanto nas entrevistas quanto nos textos autorais a proposta foi a de 

apresentar aspectos coletivos e individuais da experiência vivenciada. Visando ampla divulgação, a 

proposta de publicação da Coletânea engloba o formato impresso e o digital por e-book e o 

lançamento previsto para ser realizado tanto no âmbito acadêmico, no IV Congresso Internacional 

de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da UNITAU, ao qual está vinculado o X Seminário de 

Extensão Universitária; quanto no social, na própria cidade de Redenção da Serra.  
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Resumo:  

O objetivo neste estudo foi desenvolver e avaliar propriedades físico-químicas de três cimentos 

endodônticos experimentais à base de MTA e uma resina de salicilato. Os cimentos experimentais 

foram compostos por uma mesma pasta base e três diferentes pastas catalisadoras. A pasta base 

continha 1,3-butilenoglicol dissalicilato e óxido de bismuto. O salicilato foi sintetizado através da 

reação de transesterificação do salicilato de metila com dois diferentes álcoois na proporção molar 

de 1:3. Isopropóxido de titânio foi utilizado como catalisador. A resina de salicilato foi 

caracterizada por espectroscopia de ressonância magnética nuclear e por espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier. Três diferentes pastas catalisadoras foram formuladas 

alterando a quantidade de MTA e o tipo de fosfato de cálcio (hidroxiapatita-HA ou fosfato dibásico 

de cálcio diidratado-DCPD) em peso, sendo: (G1) Resimpol 8 (RP8) + dióxido de titânio (TiO2) + 

MTA; (G2) RP8 + TiO2 + MTA + HA e (G3) RP8 + TiO2 + MTA + DCPD. MTA Fillapex 

(Angelus) foi usado como controle. Algumas propriedades físico-químicas foram analisadas, como 

radiopacidade (penetrômetro de alumínio), pH e liberação de cálcio (pHmetro), solubilidade e 

absorção de água (porcentagem na variação do peso) e citotoxicidade. Os resultados foram 

avaliados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a distribuição normal e os dados 

submetidos à análise de variância com um fator (ANOVA), sendo as médias comparadas teste de 

Tukey (p<0,05). Foram encontrados valores estatisticamente similares de radiopacidade entre MTA 

Fillapex (7.1 mm Al) e os cimentos endodônticos experimentais (G1 - 6.7 mm Al, G2 - 6.5 mm Al, 

G3 - 6.5 mm Al). Todos os materiais avaliados apresentaram pH alcalino ao longo do tempo. Os 

cimentos obturadores experimentais apresentaram liberação de cálcio estatisticamente superior ao 

MTA Fillapex. MTA Fillapex apresentou os menores valores de solubilidade e absorção de água. 

Em relação aos materiais experimentais, G2 e G3 apresentaram os maiores valores de solubilidade e 

absorção de água. Os cimentos obturadores apresentaram alta citotoxicidade. As propriedades 

analisadas apresentaram valores próximos aos recomendados pela ISO 6876. Os cimentos 

experimentais apresentaram propriedades físico-químicas satisfatórias para serem utilizados como 

materiais obturadores.  
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Resumo:  

RESUMO Introdução: O programa de Atividade Física e Saúde- PAFS está vinculado ao 

departamento de Educação Física e conta com o auxílio do departamento de Nutrição realizando 

atividades voltadas a qualidade de vida e saúde de crianças, adolescentes e idosos. Objetivo: 

Proporcionar educação em saúde, promovendo integralização entre ensino-pesquisa-extensão. 

Metodologia: O programa atualmente comporta quatro projetos sendo: Obesidade infanto-juvenil: 

tratamento e prevenção multiprofissional que oferece atividade física e educação nutricional a 

crianças e adolescentes, de 8 aos 16 anos; Idosos em Ação com modalidades como musculação, 

alongamento, zumba e dança de salão a indivíduos acima de 60 anos; Esportivo Unitau que oferece 

Natação, Futebol e Ginastica Artística a crianças e adolescentes de 8 a 16 anos e Avaliação Física 

nas Escolas de Ensino Médio de Taubaté que promove palestra de conscientização sobre transtornos 

alimentares e de imagem corporal e uso indevido de anabolizantes e suplementos alimentares, além 

de avaliação antropométrica dos alunos do 3º ano do ensino médio. Resultados: O Programa 

atualmente atende 64 idosos, mais de 80 crianças e adolescentes, 19 escolas da rede estadual de 

ensino. Ainda, conta com 8 bolsistas dos departamentos de EF e Nutrição, além de uma rede de 

voluntários que oscilam ao longo do ano numa média de 6 discentes. Conclusões: O programa 

promove saúde á comunidade, permitindo acesso e benefícios gratuitamente, caracterizando uma 

oportunidade de atender a população e promover o aprendizado de futuros profissionais da saúde.  
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Resumo:  

A perspectiva lacaniana sobre a duração da sessão é entre várias outras a única que estabelece o 

corte, ou seja o término da sessão por referencia às formações do inconsciente (tempo lógico) e não 

somente por referencia ao tempo do relógio (os usuais cinquenta minutos de sessão). Também sobre 

um perspectiva original é visto o término da análise, naquilo que Lacan, chamou de ato analítico; 

onde quem encerra o processo é o analisante e não o analista. Diante destes dois conceitos o 

pergunta problema era: existe relação teórica entre o corte da sessão e o final da análise? Este 

trabalho ganha relevância à medida que pretende fazer relações originais, dentro da abordagem 

lacaniana, na tentativa de elaborar novas formas de compreender estes aspectos da análise. O 

objetivo principal foi estabelecer uma conexão temporal entre o encerramento a sessão e o 

encerramento da análise. O método utilizado foi, através do levantamento bibliográfico, elaborar 

um percurso explicativo que pudesse responder ao problema. Este trabalho foi desenvolvido dentro 

do dispositivo de cartel (grupo de estudo lacaniano) e registrado pela Escola Brasileira de 

Psicanálise. O resultado deste estudo, após dois anos, constituiu num viés original do autor ao 

adotar a palavra "imediato" para, em explicando algumas semânticas ocultas, delinear uma ligação 

entre o tempo lógico e o ato analítico. A casuística do tempo lógico, inerente ao corte, transcendeu a 

sessão e ganhou todo o processo de análise, quando a palavra "imediato", pode ser entendida 

primeiro, como pressa inicial do analisante em obter respostas e alívio do analista (imediato - 

instante do olhar); segundo como condição da análise (i-"mediato" - tempo de compreender), ou 

seja, o processo é mediado pelo analista; terceiro como enigma inominável, hiato ou hiante da 

análise (i-med-"iato") e finalmente o ato analítico (i-med-hi-"ato" - momento de concluir), quando o 

analisante se torna analista de sua própria história. A conclusão estabeleceu uma saída ao problema 

pelos viéses ocultos de uma palavra que continha em si uma forma explicativa para ampliar o 

conhecimento sobre o tempo lógico e o ato analítico. O que é visto no tempo micro da análise 

(período da sessão) também pode ser visto no tempo macro da análise (período total da análise). O 

corte da sessão é um ato com valor de interpretação, o encerramento da análise é um corte em ato 

que revela um saber fazer com o sintoma, pelo analisante.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: Como as crianças passam grande parte do dia na unidade escolar que frequentam, 

é preciso um olhar atento às questões de higiene praticadas na instituição. Crianças pequenas por 

possuírem o sistema imunológico imaturo e apresentarem hábitos; tais como levar as mãos e objetos 

à boca e falta da prática de lavar as mãos, estão mais propensas a adquirirem doenças. A instituição 

de educação infantil desempenha grande papel na formação dos hábitos das crianças. Assim, é 

importante as educadoras praticarem adequadamente os cuidados de higiene. É necessário que a 

instituição realize a manutenção das instalações sanitárias de forma adequada e regular e tenha 

educadores capacitados para procedimentos como: troca de fraldas, banho e higiene oral. A fim de 

colocar em prática o que foi visto em teoria, foi realizada uma observação em uma Escola 

Municipal de Educação Infantil (EMEI) do município de Taubaté-SP para conhecer os hábitos de 

higiene daquela população. OBJETIVO: Conhecer os hábitos de higiene das crianças e funcionários 

e avaliar os possíveis riscos envolvidos. METODOLOGIA: Após exposição do tema em aula 

teórica, foi elaborado check list a ser aplicado conforme observações feitas nos dias em que os 

acadêmicos estiveram na unidade escolar. A seguir ocorreram discussão em grupo e entrega de 

relatório à Diretora da EMEI atendida. CONCLUSÃO e RESULTADOS: Apesar de haver 

conhecimento sobre a importância de hábitos de higiene corretos e mesmo existindo o “momento de 

lavar as mãos e fazer a higiene oral”, não há nenhuma pessoa responsável para observar e 

supervisionar as crianças nessas atividades. Além disso, essas são ocasiões nas quais as crianças 

geralmente estão agitadas, não realizando os procedimentos de higiene relatados de forma adequada. 

Como também não existe nenhum responsável para acompanhá-las ao banheiro quando 

necessitarem, as crianças quase sempre esquecem de lavar as mãos após o uso do sanitário. Essa 

atividade na EMEI mostrou à acadêmica de Enfermagem uma experiência real de que saúde se faz 

na escola. Também, ao final da atividade foi entregue um relatório à Diretora da EMEI atendida.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: a escola vem acompanhando as mudanças que estão ocorrendo na sociedade, 

ultrapassando sua função acadêmica e agregando a formação do caráter, da socialização e do 

comportamento. As crianças estão permanecendo cada vez mais tempo na escola do que em suas 

casas. O que torna o ambiente escolar propicia a ocorrência de acidentes, entre eles o trauma, que é 

a principal causa de mortes e um dos maiores problemas de saúde pública mundial. As crianças são 

vulneráveis a acidentes, fazendo se necessárias estratégias de prevenção, como elas permanecem 

uma grande parte do seu tempo nas escolas, a unidade escolar é um espaço favorável para a 

educação em saúde e conceitos de segurança. Visando o estabelecimento destas estratégias foi 

realizada uma observação no EMEI José Alfredo Lopes Vieira escola parceira do Programa Saúde 

na Educação. OBJETIVO: observar o ambiente e levantar o que é risco a acidentes. 

METODOLOGIA: foi utilizado um check list, entrega de relatórios e discussão com a equipe sobre 

o que foi levantado como risco. CONCLUSÃO: por meio desta ida a instituição fez-se possível 

colocar em pratica o que foi ensinado em teoria. Permitindo a acadêmica a oportunidade de 

observar a rotina de um EMEI, e mostrando que o lugar de profissionais de saúde não é só no 

ambiente hospitalar, mais faz-se necessário a educação em saúde, a promoção neste ambiente. Este 

contado direto possibilitou que as crianças, os funcionários do EMEI vejam os profissionais da 

saúde como parceiros e não tenham tanto medo na hora de procurar uma unidade de saúde. 

RESULTADOS: ao final desta visita foi entregue um relatório final a diretoria do EMEI.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A ação educativa é tão importante para um profissional da área da saúde como de 

qualquer outra área do conhecimento. A partir do momento que uma pessoa tenha condições de 

transmitir informações sobre promoção da saúde poderá ajudar no processo. DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA: Pelo fato do acadêmico ser um aluno de Engenharia da Computação, não tinha 

conhecimentos próprios da área de saúde. O que poderia ser uma barreira para o acadêmico, acabou 

proporcionando novos conhecimentos e a oportunidade de perceber certas necessidades na área da 

saúde, o que pode levar futuramente o acadêmico a querer trabalhar em conjunto com a área da 

saúde. OBJETIVO: Conseguir informar ao máximo a população sobre a importância de se prevenir 

contra doenças e adquirir hábitos mais saudáveis. METODOLOGIA: O Programa “Saúde na 

Educação” possui um grupo grande de acadêmicos voluntários e bolsistas, com alunos da área da 

Saúde que recebem o apoio logístico do aluno da Engenharia de Computação, esses alunos estando 

distribuídos em algumas EMEI (Escolas Municipais de Educação Infantil) do município de Taubaté 

SP, para participarem da vivência das unidades escolares e assim promoverem ações educativas 

para as crianças, seus pais e funcionários da instituição. RESULTADOS: Proporcionou ao 

Acadêmico da Área de Exatas o convívio com futuros profissionais de Saúde, demonstrando assim 

a importância do relacionamento de diversos saberes para a melhoria da qualidade de vida da 

população, uma vez que as crianças orientadas nas ações educativas tenham uma vida mais 

saudável, e levem esse conhecimento para seus familiares, fazendo com que as atividades do 

programa sejam eficazes no campo da educação em saúde. CONCLUSÃO: A educação é 

fundamental para todos, fazendo com que as pessoas se tornem mais saudáveis e conscientes do 

cuidado em saúde.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: Muitas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos morrem por acidentes no Brasil, 

sendo sua principal causa a falta de cuidados dos pais ou responsáveis. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, em 2008 ocorreram 5.106 mortes e 109.241 hospitalizações por acidentes com 

crianças de 0 a 14 anos. Verificou-se que as mortes mais frequentes ocorreram no trânsito (38%) e 

por afogamento (27%). As hospitalizações, foram mais comuns por quedas (54%). PROPOSTA e 

METODOLOGIA: Realizar revisão de literatura para embasar apresentação de trabalho sobre o 

tema de acidentes na infância no âmbito da Disciplina Optativa “Saúde na Educação” do Curso de 

Medicina da UNITAU. RESULTADOS e CONCLUSÃO: Analisando os dados obtidos na pesquisa, 

percebe-se que é essencial a instrução dos responsáveis pelas crianças. A maioria dos acidentes 

pode ser evitada, por isso é importante alertar as famílias que a atenção nos primeiros anos de vida 

deve ser integral até que a criança se desenvolva e tenha discernimento para agir com autonomia e 

de forma segura. Este trabalho contribuiu para que as acadêmicas de Medicina obtivessem e 

propagassem conhecimento das formas mais simples e corretas de prevenção de acidentes no 

domicílio e nos espaços comunitários e entendessem que é possível melhorar a qualidade de vida 

das crianças com medidas simples, que previnam os acidentes, responsáveis por mortes precoces 

evitáveis.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: Um dos maiores desafios no Brasil, desde o surgimento dos Programas de 

Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família (PACS/PSF), tem sido promover a queda 

dos índices de mortalidade infantil e incrementar os serviços de atenção à saúde da criança. 

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: As crianças ainda são majoritariamente acometidas por doenças 

infecciosas, desnutrição, obesidade, violência, dentre tantas situações que comprometem a sua 

saúde. Além disso, crianças dependem de suas interações com o meio para crescerem e se 

desenvolverem adequadamente. Mas, para isso, há necessidade de orientação aos familiares, 

professores, funcionários de escolas de educação infantil ou de outros estabelecimentos que tenham 

como objetivo o cuidado com a criança. RELEVÂNCIA DA PESQUISA: Conhecer o crescimento 

e o desenvolvimento infantil torna-se, portanto, um eixo de referência para todas as atividades 

realizadas por profissionais de saúde com a criança. OBJETIVO: Entender sobre o crescimento e o 

desenvolvimento infantil é de imensa importância, já que para grande parte da população ainda há 

carência na qualidade da informação sobre os cuidados ideais a serem prestados a uma criança, 

como, por exemplo, a importância do aleitamento materno. METODOLOGIA: Foi realizada revisão 

da literatura para a apresentação de um seminário referente ao “Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil” , que ocorreu na UNITAU, no segundo sementre do ano de 2015, na 

Disciplina Optativa do Curso de Medicina, pertencente ao Programa de Extensão “Saúde na 

Educação”. RESULTADOS: Por meio da realização desse trabalho foi possível reconhecer a 

importância da busca por melhores serviços de atenção à saúde da criança e ações básicas cada vez 

mais eficazes, com o obetivo de diminuir a morbimortalidade infantil. Além disso, tornou-se claro o 

papel da família nos cuidados com a criança para que receba condições e estímulos necessários para 

seu adequado desenvolvimento. CONCLUSÃO: O conhecimento adquirido durante a realização 

desse trabalho foi de grande relevância para que, futuramente, os estudantes de Medicina estejam 

melhor preparados para exercer a profissão escolhida.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou o aleitamento materno 

exclusivo como o regime ótimo para a alimentação de crianças até o 6º mês de vida. O aleitamento 

materno tem impacto positivo sobre o bebê, a mãe, os pais e o sistema de saúde; reduz também os 

custos sociais da criação de crianças saudáveis que possam realizar plenamente seu potencial. Para 

os bebês, o aleitamento materno pode afetar a nutrição, o crescimento e o desenvolvimento, e 

oferecer proteção contra infecções, alergias e algumas doenças crônicas. OBJETIVO: Conhecer os 

fundamentos e as características que o aleitamento materno possui como promotor de saúde para o 

binômio mãe/bebê. METODOLOGIA: Na disciplina optativa do curso de Medicina da 

Universidade de Taubaté, proposta do Programa Saúde na Educação, com o mesmo nome foi 

solicitado aos alunos que se distribuíssem em sete temas pertencentes aos eixos de atuação da ação 

extensionista, a fim de realizarem uma revisão da literatura e, também a oportunidade de utilizarem 

outras fontes de informação, como por exemplo, a entrevista com pessoas envolvidas no ato de 

amamentar. Os acadêmicos responsáveis fundamentaram a pesquisa em literatura pertinente e 

realizaram entrevista com profissional de saúde ligada a entidades de proteção à amamentação; 

inclusive ao Banco de Leite Humano de Taubaté, para a apresentação do seminário. RESULTADO: 

Ao longo do trabalho foram constatadas as dificuldades que o ato de amamentar apresenta na 

sociedade atual; pois mesmo que com avanços científicos e legislativos, segundo dados do 

Ministério da Saúde, cerca de 95% das crianças brasileiras iniciam a amamentação no peito nas 

primeiras horas de vida, no entanto, o início do processo de desmame é precoce, dentro das 

primeiras semanas ou meses de vida. CONCLUSÃO: Os acadêmicos perceberam a importância de 

profissionais qualificados para promoverem a formação de redes de apoio à amamentação, que não 

é uma questão somente materna, mas da família, de amigos, vizinhos e da sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Há evidências de um possível vínculo entre o aleitamento materno e 

o desenvolvimento psicossocial da criança. O aleitamento materno tem sido associado a escores 

cognitivos altos e é provável que possa ser capaz de evitar o início da obesidade na infância e na 

adolescência, condição que prejudica a autoestima e o desenvolvimento psicossocial da criança. 

Sendo assim, como futuros médicos é importante constatar a nossa responsabilidade social na 

promoção da saúde da população de nosso país.  
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Resumo:  

INTRODUÇÃO: O “Hospital do Ursinho” é o nome do projeto criado pela IFMSA Brazil 

(International Federation of Medical Students' Associations of Brazil) e desenvolvido em vários 

países do mundo, que tem como objetivo mostrar à criança que o hospital é um lugar de cuidado e 

não somente de dor. Desta maneira, aproxima as crianças da figura do médico e dos demais 

profissionais da saúde, fazendo com que percam o medo do atendimento. DESCRIÇÃO DO 

PROBLEMA: A comunicação na relação profissional-cliente é um processo que vem merecendo 

atenção de pesquisadores da área de saúde, por concluírem que a qualidade do serviço prestado ao 

usuário não é determinada exclusivamente por equipamentos, materiais e a aplicação dos 

conhecimentos técnico-científicos, mas também está intimamente ligada às relações estabelecidas 

pela equipe de saúde derivadas das éticas interativas e comunicacionais. Comprovam ainda a 

necessidade dos profissionais de saúde em utilizar de forma eficaz a comunicação interpessoal, seja 

para com o usuário do serviço ou para com a equipe multidisciplinar, a fim de realizar efetivamente 

suas responsabilidades profissionais cotidianas. METODOLOGIA: No 1º semestre de 2015, 

estudantes de graduação em Medicina da Universidade de Taubaté, matriculados na disciplina 

optativa “Saúde na Educação” foram à Escola Municipal de Educação Infantil “José Alfredo Lopes 

Vieira”, no município de Taubaté, para a realização da atividade “Hospital do Ursinho”. No 

desenvolvimento da dinâmica, os alunos representaram uma equipe multiprofissional composta por 

médicos, enfermeiros, dentistas e psicólogos, equipados com instrumentos de brinquedos inerentes 

a cada uma das profissões mencionadas e ofereceram às crianças brinquedos de diversos materiais 

entre eles; bonecos, bichos de pelúcia, entre outros para que os levassem a um atendimento de saúde. 

RESUTADOS: Foram positivos, primeiro pela adesão maciça das crianças no ato de “brincar” com 

um tema tão estressante, como é o ato de ir a um hospital ou serviço de saúde na busca de 

atendimento. Outro fato determinante para a nossa formação profissional foi constatar que algumas 

das crianças atendidas exteriorizaram no ato de brincar alguns problemas de saúde vivenciados por 

elas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A comunicação é o meio pelo qual nos descobrimos, 

estabelecemos vínculos, contato e ligações com as pessoas; portanto pelo ato de comunicar 

emitimos, transmitimos e capturamos mensagens denominadas também como informações. No 

processo de comunicação com a criança, o “brincar” e o “brinquedo”, são essenciais para o 

estabelecimento da relação interpessoal e para a análise ou diagnóstico de uma situação daquele ser 

humano em atendimento.  

  



 

X SEMEX – SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 103 

 

PROGRAMA “SAÚDE NA EDUCAÇÃO”: PROTEÇÃO VACINAL VACINAÇÃO EM 

CRIANÇAS DE BERÇÁRIO EM TAUBATÉ SP 

 

CAROLINA MARANINI RODRIGUES , CINTHIA ANTONIO DE OLIVEIRA, LAIS DE 

ANDRADE SILVA, HENRIQUE DA SILVA ZAGO, NIVALDO ANDRÉ ZOLLNER, MARIA 

STELLA AMORIM DA COSTA ZÖLLNER 

 

Orientador(a): ROSEMEIRE ISABEL RAMOS ANÁLIO 

 

 

Resumo:  

INTRODUÇÃO: A imunização visa à prevenção de doenças infectocontagiosas. No Brasil são 

oferecidas gratuitamente as vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de imunização (PNI), 

coordenador das ações de imunização da população desde a década de 70, a fim de oferecer vacinas 

de qualidade. A vacinação é de grande relevância na primeira infância; porque este é o período de 

maior vulnerabilidade na aquisição das doenças contagiosas, pela imaturidade do sistema 

imunológico e porque coincide com o início da vida escolar da criança. Na escola, devido ao grande 

número de pessoas que se fazem presentes; como crianças, pais, educadores e outros profissionais, 

mas também pelas limitações próprias do desenvolvimento infantil no exercício de atividades de 

higiene pessoal, é que o risco de contágio aumenta exponencialmente; portanto a imunização tem 

papel primordial na promoção do crescimento e do desenvolvimento humano e deve receber a 

atenção especial das famílias e da escola, com o objetivo de prestar um cuidado qualificado de 

saúde às crianças sob sua responsabilidade. Como a disponibilidade de vacinas é uma realidade na 

maior parte do Brasil, cabe aos responsáveis pela criança levá-la aos serviços de saúde para receber 

as vacinas, garantindo assim esse direito preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

OBJETIVO: Avaliar as cadernetas das crianças matriculadas no berçário da Escola Municipal de 

Educação Infantil Eleozippo Silveira Pinto do município de Taubaté, verificando se as crianças ali 

atendidas haviam recebido vacinas de acordo com o preconizado pelo PNI para suas idades. 

METODOLOGIA: As cópias das cadernetas de vacinação das crianças atendidas na EMEI foram 

analisadas na sala da Diretora da unidade escolar, pelas acadêmicas de Enfermagem da UNITAU do 

Programa “Saúde na Educação”. Foram avaliadas 34 cadernetas de vacinação de crianças com 

idades entre 8 meses e 2 anos. RESULTADO: Observou-se atraso vacinal em 7 das 34 cadernetas 

de vacinação analisadas, em relação ao preconizado. CONCLUSÃO: Apesar das diversas 

campanhas ressaltarem a importância da vacinação, algumas pessoas ainda precisam ser 

conscientizadas da seriedade dessa prática. A solicitação da caderneta de vacina no momento da 

matrícula na EMEI e também periodicamente durante o tempo em que a criança frequentar a escola 

é essencial. Mas, para que o objetivo dessa prática seja alcançado (impedir a disseminação de 

doenças uma vez que a criança não imunizada corre esse risco), é relevante que a escola tenha um 

profissional capacitado para avaliar a caderneta de vacinação das crianças atendidas na unidade 

escolar.  
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Resumo:  

Introdução: Um projeto consiste em um plano para a realização de uma ação, neste caso, uma ação 

educativa, voltada para a saúde da mulher trabalhadora. A implantação de programas de promoção 

de saúde nas empresas é de extrema importância para a manutenção da saúde e prevenção de 

doenças. Desde que planejados e desenvolvidos adequadamente, resultam em uma melhor 

qualidade de vida para a funcionária, maior produtividade no trabalho e redução de gastos para a 

empresa em relação à assistência a saúde. Segundo o Ministério da Saúde (2014), o câncer de mama 

é a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres no Brasil, e de colo do útero é o quarto 

tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Diante disto, notamos a importância de desenvolver 

um plano de ação voltado para a saúde da mulher, tendo em vista que na empresa em questão, 48,9% 

do efetivo, são mulheres. Objetivo: Relatar a experiência na criação de um projeto para implantação 

de uma ação educativa durante o estágio curricular. Metodologia: Durante o estágio curricular, 

fizemos um diagnóstico situacional que definiu o público-alvo, os objetivos e metas do projeto; 

definimos a estratégia, ações e recursos a serem utilizados. Este plano de ação visa implantar um 

programa dentro da instituição voltado para a conscientização sobre métodos de prevenção e 

detecção precoce do câncer de mama e colo do útero. Resultados: A experiência na elaboração do 

projeto da ação educativa resultou em crescimento técnico-científico, pois sabemos que um dos 

pilares da enfermagem é o ensino, e nossa função é disseminar o aprendizado e conhecimento 

adquirido enquanto acadêmicos. Também tivemos a oportunidade de melhor compreensão na 

importância da elaboração de programas de saúde dentro das empresas. Conclusão: Devido ao 

aumento da população feminina dentro das empresas, concluímos que há uma necessidade da 

existência de programas de saúde voltados a essas mulheres, pois sua produtividade e melhor 

desempenho das funções estão relacionados ao seu estado de saúde.  
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Resumo:  

Introdução: O projeto consiste em um plano de ação, voltado para informação da população, com 

enfoque nas nutrizes, sobre o Banco de Leite Humano de Taubaté e os assuntos pertinentes sobre 

amamentação. O Banco de Leite Humano de Taubaté é um dos programas disponibilizados pela 

casa da criança desde 2000, e foi desenvolvido segundo as normas do Ministério da Saúde e da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) com o objetivo de incentivar e orientar o aleitamento materno, 

e ainda, a coleta domiciliar de leite humano doado pelas nutrizes. O aleitamento materno 

empregado na sua forma correta representa fonte nutricional e de proteção contra doenças, dentre 

outras vantagens, que as mães fornecem aos seus filhos a partir dos primeiros minutos de vida, 

assim, sendo de grande importância para os recém-nascidos de forma exclusiva até os 06 meses e 

mantendo a amamentação até os dois anos de vida, ou mais. Desta forma, notamos a importância da 

divulgação das ações promovidas pelo programa, devido o déficit de conhecimento apresentado 

pela população em geral. Objetivo: Relatar a experiência na criação de um projeto para a 

implantação de uma ação de divulgação durante o estágio curricular. Metodologia: Durante o 

estágio curricular foi realizado um diagnostico situacional que definiu o público-alvo, os objetivos e 

metas do projeto, as ações e recursos a serem utilizados. O plano de ação visa divulgar o Banco de 

Leite Humano de Taubaté-SP para a população sobre a coleta de leite humano, orientações, 

consultas e palestras desenvolvidas na instituição, usando ferramentas audiovisuais que serão 

disponibilizadas em Redes Sociais como Facebook® e YouTube® . Resultados: A experiência na 

elaboração do projeto da ação resultou em crescimento técnico-científico, pois sabemos que um dos 

pilares da enfermagem é o ensino, e a nossa função é disseminar o aprendizado e conhecimento 

adquirido enquanto acadêmicos. Tendo em vista a importância da elaboração do programa de 

divulgação e a da instituição. Conclusão: Devido à falta de conhecimento da população sobre o 

banco de leite humano de Taubaté concluímos que há uma necessidade do aumento da divulgação 

das ações desenvolvidas pela instituição.  
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