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APRESENTAÇÃO 
 

 

O III Encontro Científico da União das Faculdades dos Grandes Lagos é um evento científico destinado 

aos acadêmicos, professores, profissionais e pesquisadores de áreas afins, em sua segunda edição.  

 

O evento tem como objetivo proporcionar aos participantes um espaço para que sejam apresentadas e 

discutidas as pesquisas científicas realizadas ou em andamento, fomentando, assim, o espírito científico. 

 

Além do estímulo e intercâmbio de pesquisas, a realização do evento proporcionará que as pesquisas já 

realizadas ou andamento pelos acadêmicos, professores, profissionais das áreas afins tornem-se públicas e 

sejam disponibilizados para um maior número de interessados. 

 

Durante o Encontro, os participantes têm a oportunidade de apresentar suas pesquisas em sessões de 

comunicações ou painéis. 

 

Agradecemos a presença e desejamos um bom evento a todos. 

 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA  
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR  
Mantenedora da UNIÃO DAS FACULADES DOS GRANDES LAGOS 

 
 

 
Diretora Geral: Profª. Maria Lúcia Atique Gabriel 

 

Diretor Acadêmico: Prof. Edmo Gabriel 

 

Coordenadores dos grupos de trabalho do evento: 

• Curso de Administração - Profª. Patrícia de Oliveira  

             - Profª. Márcia Roberta de Carvalho Pelegrini 

• Curso de Biomedicina  -  Profª. Fabiana Nakashima 

    

• Curso de Comunicação Social - Prof. Alexandre Costa 

          - Prof. Arnaldo de Freitas Vieira 

• Curso de Direito -  Profª Daniela Galvão de Araújo 

• Curso de Educação Física (Bacharelado) - Prof. Luis Ferreira Monteiro Neto  

 - Prof. Marco Paolo Diniz Corrêa Ceraldi 

 

• Curso de Educação Física  -  Prof. Marco Paolo Diniz Correa Ceraldi 

 

• Curso de Enfermagem - Profª Natália Sperli G. M. dos Santos 

 

• Curso de Engenharia de Alimentos –. Patricia de Carvalho Damy Benedetti 

 

• Curso de Farmácia- Profª Camila Garcel Pancote 

 

• Curso de Fisioterapia - Profª. Carla Silva Machado 

         - Prof. Fernando Tavares 

 

• Curso de Letras – Profª. Elisângela Fernandes Martins 

 

• Curso de Nutrição – Profa. Patricia Kelly de Souza Borges  



 

 4

• Curso de Pedagogia - Profª. Rosana de Castro Ambrósio 

 

• Curso de Psicologia – Profª. Sandra Chalela 

                          Profª. Alini Daniele Sabino 

 

• Curso de Secretariado Executivo - Profª. Patrícia de Oliveira 

             – Profª. Kethi Cristiana do Rosário Squecola 

 

• Curso de Serviço Social - Profª Denise Beatriz Rack de Almeida 

             - Profª. Mariza de Nadai 

 

• Curso de Sistemas de Informação - Prof Geraldo Francisco Donegá Zafalon 

     Profª. Fabiana Cera Jerônimo 

 

• Curso de Turismo - Prof. César Augusto Vollet 

 

• Curso de Tecnologia em Radiologia - Profª Claudia Maria G. Gonçalves Franchi 
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III ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS 
 
 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL  
 
 

10/11/2011 –  
5ª feira 

19h às 22h - Salas de Aulas  
Comunicações Individuais 
Trabalhos de acadêmicos e docentes de outras instituições 
Trabalhos da Comunidade Acadêmica União das Faculdades dos Grandes Lagos. 
Painéis* 
Pesquisas em andamento dos acadêmicos da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Conferência de Encerramento 

* Os painéis serão expostos no dia do evento, entretanto somente no dia 10/11 será feita a 
apresentação dos mesmos por seus autores. 
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Sessões de Painéis  

 
 

RESUMOS – ADMINISTRAÇÃO 
 
1) BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS: 
A INOVAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO  
NOGUEIRA, Deborah Xavier Ribeiro; 
ALVES, Monalisa Silva; 
LEONEL, Patrícia Ap. Zaqueu 
Acadêmicas do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA,Kethi Cristina do Rosario; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O principal objetivo é apresentar uma nova forma de motivar os colaboradores através da inovação 
dos pacotes de benefícios flexíveis no ambiente de trabalho, bem como esclarecer possíveis dúvidas sobre a 
introdução dos mesmos na empresa, através de pesquisas e estudos de viabilidade. O empreendedor deverá 
reconhecer que cada pessoa precisa ser motivada de forma diferente, pois cada qual tem necessidades e 
emoções distintas; Os novos benefícios poderão ser uma ferramenta poderosa, possibilitando a melhoria na 
produtividade e no comportamento dos colaboradores, proporcionando assim um retorno mensurável do 
investimento.  
 
Palavras-chave: Cultura Organizacional, Motivação, Inovação e Benefícios Flexíveis. 

. 
 
2) LOGÍSTICA URBANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
ALMEIDA, Cleber Jacob; 
Acadêmico do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
PADILHA, Fausto Rangel Castilho; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho buscou demonstrar a importância da integração dos estudos da city logistics 

nos núcleos urbanos, atuando como fator resultante na qualidade e produtividade dos processos operacionais 

de transporte de cargas, por meio do planejamento tático da mobilidade de materiais. A problemática de 

pesquisa caracterizou-se pelas condições atuais do panorama logístico do município de São Jose do Rio 

Preto-SP, que possui como fatores a busca pela melhora do congestionamento do trânsito e a eficiência da 

mobilidade de materiais.  

Palavras-chave: Logística urbana, Rede de distribuição logística, Detalhamento espacial  

 

 
3) O PODER DA IDENTIDADE VISUAL NA MENTE DO CONSUMIDOR 
ALVES, Cristiane Kassim; 
REGO, Marcela Peres;  
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ATTIS, Rulliane Hungaro;  
Acadêmicas do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do Rosario; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho tem o intuito de abordar a identidade visual, seus elementos básicos, tais como 

cores, logomarca, símbolo e a maneira como esse conjunto se relaciona com a mente do consumidor. Por 

esse motivo, são mencionadas as maneiras que as logomarcas e suas cores influenciam o mundo do 

marketing, diferenciando determinados produtos e marcas e representando sensações e associações ao 

público. Pesquisas que demonstram como isso pode provocar uma queda ou alavancar as vendas de 

determinados produtos ou marcas. 

Palavras-chave: Identidade Visual; Logomarcas; Cores; Marketing. 

 
            
4) INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DA CIDADE 

DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP- 

ALMEIDA, Welliton; 
Acadêmico do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MEIRELES, Eduardo; 
PELEGRINI, Marcia Roberta de Carvalho; 
Docentes do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
 
Resumo: Este estudo foi realizado com o intuito de analisar a sustentabilidade empresarial de uma  empresa 
de abastecimento de água da cidade de São José do Rio Preto – SP.  O empreendimento foi analisado para 
verificar se contempla o tripé da Sustentabilidade, ou seja,  empresarial economicamente, socialmente e 
ambientalmente, O trabalho pode ser caracterizado como descritiva, qualitativa, e estudo de caso. Utilizou-se 
dados secundários a partir do relatório do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável 
(CEBDS, 2008-2010) e das informações disponibilizadas. A empresa estudada foi criada em 24 de agosto de 
2001, sendo uma autarquia municipal, dotada de personalidade jurídica e autonomia econômico-financeira e 
administrativa. Pode-se constatar com esse estudo que a empresa analisada possui alguns indicadores de 
sustentabilidade empresarial, no que refere-se ao tripé da sustentabilidade, como por exemplo reflorestamento 
na questão ambiental, tarifa social no aspecto econômico e também social. Porém ainda é necessário maiores 
investimento no que refere-se a políticas de sustentabilidade empresarial tendo em vista os números que a 
empresa apresenta  no que refere-se a atendimento. E como sugestão propõe-se maiores investimentos na 
área social. 
Palavras-chave: Tripé, Sustentabilidade empresarial e Abastecimento. 
 
5) PRODUÇÃO ORGÂNICA: UMA VISÃO PARA O FUTURO 
SOUZA, Eder Geraldo Aparecido; 
MAZONI,Regiane Patricia; 
OLIVEIRA, Rosiane Cristina Mazoni; 
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Acadêmicos do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do Rosario; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de avaliar quais das principais alternativas de investimentos têm se 
mostrado mais viáveis para os vários tipos de investidores diante do cenário de estabilização econômica e da 
inserção internacional vivenciada pela economia brasileira pós estabilização monetária. Além disso, ele 
demonstra os fatores determinantes do cenário econômico brasileiro e como eles contribuíram para que tal 
fato ocorresse, destacando os perfis de investidores e proporcionando aos mesmos uma análise concreta 
sobre o rendimento médio anual dos principais investimentos existentes no mercado, objetivando contribuir 
para uma melhor escolha em momentos de estabilização econômica, como o vivenciado na última década 
(2000 – 2009).  
Palavras chaves: Estabilização Econômica. Inserção Externa. Perfis de Investidores. Alternativas de 
Investimentos.  
 
6) DIFICULDADE CRIATIVA NAS EMPRESAS 
FALACIO, Andressa Aline; 
Acadêmica do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
PADILHA, Fausto Rangela Castilho; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: Este artigo tem como objetivo apontar as dificuldades e os problemas que as empresas enfrentam 
para serem criativas e também demonstrar algumas das ferramentas a serem aplicadas para incentivar a 
inovação e, consequentemente, tornar a empresa competitiva e líder no seu segmento.  
Palavras-Chave: Intuição; Inovação; Brainstorming.  
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RESUMOS – BIOMEDICINA 

 
1) Fungos suas características e sua atuação em doenças em geral 
DESIDERIO, Lara de Oliveira; 
SANCHES, Francine Rincão; 
ARAUJO, Thaísa da Silva; 
Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MARTIN, Natalia 
Docente do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
 
RESUMO: Os fungos fazem parte do Reino Fungi. São seres eucariontes,podendo ser uni ou 
pluricelulares.São divididos em limosos,terrestres e aquáticos.A dispersão dos fungos na natureza é feita por 
animais ,homem,insetos,água e pelo ar atmosférico,através dos ventos.Participam da manutenção da 
vida.Embora os fungos causem doenças ,eles não possuem um conjunto definidos de fatores de 
virulência.Alguns fungos produzem um produto metabólico que é tóxico para o hospedeiro chamado toxina. 
Causa indireta da doença causando dores de cabeça,calafrios,náuseas e vômitos podendo levar até a morte. 
Palavra chave: fungos, virulência, doenças em geral. 
 
2) A QUALIDADE DOS CONTEÚDOS ABORDADOS POR SITES BRASILEIROS DE HISTOLOGIA 
AMARAL, Larissa Candida;  
Acadêmica do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NAKASHIMA, Fabiana; 
PEREZ, Ana Paula da Silva; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: O desenvolvimento da ciência e a tecnologia fizeram com que atualmente o acesso à internet fosse 
à forma mais viável para se fazer pesquisas acadêmicas sobre os mais variáveis assuntos. Dentre esses 
assuntos, encontra-se a histologia que é uma disciplina presente na maioria dos cursos da área da saúde, por 
isso muitos docentes e estudantes acessam cada vez mais a internet para a elaboração de aulas, trabalhos e 
estudos dirigidos sobre a referida disciplina. Devido a esse grande interesse, o presente estudo propôs 
analisar sete sites brasileiros de histologia e classificá-los a fim de se saber a qualidade do conteúdo e das 
imagens disponíveis na internet. 
Palavra chave: Histologia, qualidade de sites brasileiros. 
 
3) FENÔMENOS POST-MORTEM EM CASOS DE INTOXICAÇÃO 
PAES, Danielle Almeida de; 
FABRI, Priscila Martins; 
ANDRADE, Thayara Dorce de; 
 Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ANZOLIN, Rosana Mara; 
PANCOTE, Camila Garcel; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: Os Fenômenos Post-Mortem são as sequências fenomenológicas da evolução do cadáver, e 
diagnostica lesões traumáticas e fenômenos que resultam da normal evolução da putrefação cadavérica. 
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Serão observados à morte: molecular, anatômica, histológica, aparente, relativa, intermediária e real. Todas 
elas têm suas definições específicas, dos quais iremos procurar descrever de forma sucinta esses fenômenos 
quando ocorrem de maneira natural e quando ocorrem nos casos de intoxicação. Tentaremos esclarecer 
alguns fatos que ocorrem quando o assunto é referente à morte. Vamos descrever sobre fenômenos post-
mortem dando ênfase em tipos de mortes por intoxicação. A morte ainda é vista de uma forma em que temos 
que aceitar, porém não compreendemos muitas coisas, mas o que sabemos é que um dia acontecerá mais 
cedo ou mais tarde com todos nós.  
 
Palavra chave: Post-Mortem, fenomenológicos,intoxicação. 
 
4) TANATOLOGIA – UMA REFLEXÃO SOBRE A MORTE E O MORRER 

MILTON, Roberto Magista;  
FERNANDES, Stéfani Miqueline Longo; 
CREPALDI, Marina; 
BOSQUETE, Jéssica Evelyn; 
Acadêmicos do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ANZOLIN, Rosana Mara; 
Docente do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: A Tanatologia é a ciência da vida e da morte que visa humanizar o atendimento aos que estão 
sofrendo perdas graves, podendo contribuir dessa forma na melhor qualificação dos profissionais que se 
interessam pelos Cuidados Paliativos. A morte é definida  através  de cinco estágios : Negação e isolamento; 
Raiva; Barganha; Depressão e Aceitação. Ao identificar as diferentes formas de perceber e atribuir 
significados a morte e ao morrer pela humanidade ao longo de sua evolução, ficou evidente a necessidade de 
um maior aprofundamento da temática considerando que embora a morte seja um processo natural na vida do 
ser humano, é vista como um momento difícil e de grande sofrimento. Mesmo fazendo parte do cotidiano de 
vida das pessoas a morte é vista como tabu, um evento assustador cercado por mistérios que geram 
dificuldades para a aceitação e o enfrentamento. Através do estudo da tanatologia cria-se um meio para 
resgatar o sentido da morte por meio da superação dos medos culturalmente instituídos e propõe-se a uma 
reflexão sobre o sentido da vida e o morrer dignamente. 
Palavra chave: Tanatologia, reflexão, morte. 
 
 
5) “A HISTOLOGIA VAI À ESCOLA”: ESTRATÉGIAS PARA A POPULARIZAÇÃO DA HISTOLOGIA NO 
ENSINO MÉDIO 
BERGAMINI, Loiana;  
VARGAS, Karla Fernandes Galdiano  
Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ERNANDES, Samara 
Docente do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 

RESUMO: O conteúdo prático de histologia no ensino básico é, muitas vezes, negado em razão da falta de 
equipamentos e/ou materiais disponíveis nas escolas. A possibilidade de aproximação entre a Universidade e 
as escolas de ensino médio, disseminando o conhecimento científico e criando nos jovens a “ambição” de 
chegar a um curso superior e participar da produção de novos conhecimentos é, por si só, uma boa 
justificativa para o desenvolvimento de um projeto de popularização da histologia. Além disto, não se pode 
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esquecer as consideráveis dificuldades para o ensino de ciências nas escolas de ensino médio, 
principalmente conteúdos práticos como a histologia, pela impossibilidade de preparo destes materiais na 
escola, falta de estrutura laboratorial para estudos práticos, ou mesmo a inexistência de orientação para os 
professores de biologia em histologia. O presente trabalho é parte integrante da iniciação científica de 
acadêmicas do curso de Biomedicina da UNILAGO e tem como objetivo o levantamento de artigos científicos 
e outros trabalhos acadêmicos que abordem iniciativas para a divulgação desta ciência entre alunos de ensino 
fundamental e/ou médio, contribuindo, assim, para a alfabetização científica da população e o despertar de 
interesse de muitos alunos acerca de cursos superiores em áreas biológicas. 
Palavras-chave: histologia, divulgação científica, ensino básico. 

6) Os Efeitos do Vinho na saúde Humana   
PRADO, Ana Karla Miranda  

CAETANO, Maicon Henrique  

Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
DAMY-BENEDETTI, Patrícia de Carvalho 
BENEDETTI, Ricardo 

Docentes do Curso de Biomedicina  e Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: Nos últimos anos, diversos trabalhos científicos têm relacionado o consumo de vinho com 
benefícios à saúde. Os maiores responsáveis pelos efeitos benéficos do vinho são os polifenóis, por 
possuírem potente efeito antioxidante e ação antibiótica. Entre os polifenóis do vinho mais estudados quanto à 
ação benéfica à saúde humana, destaca-se o resveratrol, que possui ação protetora em relação às doenças 
cardiovasculares. Contudo, é importante ressaltar que esses benefícios só ocorrem quando o vinho é bebido 
com moderação, durante as refeições, regularmente e por pessoas que não tenham contra-indicação ao 
consumo de bebidas alcoólicas. O consumo de vinho está relacionado com benefícios sobre o coração e 
circulação, digestão, osteoporose, obesidade, entre outros. De acordo com alguns estudiosos, parece que o 
consumo de uma ou duas taças de vinho por dia, levando em conta uma boa absorção dos princípios ativos, 
seria bastante adequado. O presente trabalho teve como objetivo principal verificar os efeitos do consumo do 
vinho na saúde humana. 
Palavras-chave: Vinho, polifenóis, saúde humana. 
 
 
7) INFECÇÃO DE MININGOENCEFALITE CAUSADA POR CRYPTOCOCCUS NEOFARMANS EM 
PESSOAS IMUNODEPRIMIDAS   
 
Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MARTIN, Natalia 

Docentes do Curso de Biomedicina  da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO:  
 
Palavras-chave:  
  
 

 
8) Câncer de Mama 
GONÇALVES Gislaine Santos;  
SANTOS, Marcela Gonçalves dos;  
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PEREIRA, Thamiris Cristiane;  
PERINI, Luana Christiny;  
Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Claudia Maria G. Gonçalves Franchi 
Graziele Aparecida Chiuchi Garcia 
Docentes do Curso de Biomedicina  da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, abordar dados estatísticos e fatores causadores do câncer de 
mama, grupo de risco, bem como seu diagnóstico precoce e tratamento, visando melhorias na qualidade de 
vida dos indivíduos propensos a esta doença, sem maiores danos ao paciente. 
O câncer de mama é causado pela mutação genética da célula, que envia informações às células mamárias. 
Quando esse gene não envia informações para célula, acontecem multiplicação e crescimento desordenado 
nas células, que chamamos de tumores. As alterações dos genes podem ser causadas por diversos fatores, 
entre eles o estilo de vida e genética, geralmente tem sua origem nas células de revestimento dos ductos 
mamários ou nos lóbulos da glândula mamária. 
Palavras-chave: câncer, mama, genética. 
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RESUMOS – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
1) IMAGEM E MAGIA 
 
COSTA, Alexandre; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Pensar a imagem nos dias atuais é, antes de tudo, uma busca antropológica da sociedade 
contemporânea que avança cegamente diante dos fenômenos iconofágicos de nossos tempos. É inevitável 
pensar que as imagens ocupam todas as possibilidades midiáticas presentes de nossa era, dividindo e/ou 
multiplicando as inúmeras variáveis acerca de sua função inerentemente ontológica e recorrente de 
representação. 
Desde sua gênese histórica, a imagem implica a função de reprodução do mundo real. O homem pré-histórico 
já iluminava suas cavernas com pinturas rupestres que de alguma forma reproduziam seu cotidiano, seus 
temores e, consequentemente, suas conquistas diante da fragilidade do tempo. Por meio das pinturas 
rupestres deixadas por nossos ancestrais mais distantes, foi possível compreender as características 
imagéticas e culturais de um tempo remoto. A produção de imagens nas paredes das cavernas inaugura um 
campo inesgotável para a pesquisa antropológica e, ao mesmo tempo, abre espaço para outro campo de 
pesquisa, recentemente conhecido como arqueologia da mídia ou da imagem. 
Nossos primeiros pintores sobreviveram ao tempo, eternizando o pensamento do homem primitivo através das 
imagens que iluminavam as cavernas e, ao mesmo tempo, deixavam para o futuro seu cotidiano e 
representação de mundo. Já nessa fase rupestre, o homem pré-histórico expressava suas ideias, implicando 
uma imaginação que inaugura e modula as bases do que no futuro seria antropologicamente convencionado 
como manifestação da cultura. 
Palavras-chave: Imagem, mídia, Cultura, Iconofagia, Pintura Rupestre. 
 
2) SESSENTA ANOS DE TELENOVELA 
FIGUEIREDO, Milton Aparecido de Oliveira; 
Acadêmico do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
 
Resumo: Resumo: Em dezembro a telenovela completa 60 anos. O Brasil foi o primeiro país a produzir este 
produto televisivo e se firmou como referência mundial. Todas as telenovelas, sem exceção, de uma forma ou 
de outra, foram muito além do entretenimento e estão bem além de ser um fenômeno de massa. Criaram 
moda, fizeram o brasileiro incorporar hábitos, palavras, gírias e bordões ao seu vocabulário, mas causaram 
discussões familiares e mudanças comportamentais no país e até mesmo no exterior. Potencializou o debate 
sobre determinados assuntos como a homossexualidade e a reforma agrária; destacou fatos como a 
imigração ilegal nos Estados Unidos; gerou campanhas e mobilização social por meio do merchandising 
social. Este trabalho pretende apresentar o surgimento da telenovela e a sua trajetória até os dias de hoje no 
Brasil e no mundo. 
Palavras-chave: Comunicação, televisão. 
 
3) Um outro olhar para Olga Benário 
LAURINDO, Alessandra Tomaz de Aquino; 
Acadêmica do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Olga Benário Prestes, judia, comunista, foi entregue a Hitler pelo governo Vargas, enquanto 
dedicava sua vida às causas sociais e revolucionárias. Pouco conhecida nacionalmente, esta brasileira de 
coração faz parte da história política do país e é também uma das principais vítimas do governo autoritário da 
época. A biografia de Olga está retratada no livro Olga de Fernando Morais, publicado em 1985, objeto de 
nosso interesse para esta pesquisa. 
Palavras-chave: Olga Benário, história, política. 
 
4) Na trilha da Rota 
OLIVEIRA,Felipe Nunes; 
Acadêmico do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O livro Rota 66 de Caco Barcellos, apesar de ter sido escrito na década de setenta, mostra-se atual, 
uma vez que os crimes ali retratados bem como a arbitrariedade da polícia pouco mudaram. Entender como o 
então jovem jornalista conseguiu, por meio do texto, mudar o foco viciado do olhar do leitor para outro o lado, 
e ainda o encontro dos jornalismos investigativo e literário como suportes para a escrita são nossos objetivos 
nesta pesquisa. 
Palavras-chave: Rota 66, crimes, arbitrariedade. 
  
 
5) MACHADOS – Ascensão, queda e abandono 
SILVA, Emerson Aparecido; 
CHIARELLI, Glaucia 
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho visa à recuperação da história do bairro dos Machados (pertencente à cidade de José 
Bonifácio) desde seu momento de ascensão, passando pela queda na década de sessenta e o total 
abandono, pelo poder público, vivido hoje pelos moradores. Desse resgate, resultará um documentário. 
Palavras-chave: Ascenção, queda, abandono. 
 
 
6) Jornalismo literário como opção para mídia impressa 
PRADO, Agda Naide; 
PESTILLO, Ana Paula; 
SANTOS, João Marcos; 
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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Resumo: Este trabalho visa à discussão do conceito de jornalismo literário, partindo do entrelaçamento de 
duas áreas científicas: o jornalismo e a literatura. Para tanto, buscaremos alicerces nestas duas áreas do 
conhecimento a fim de entendermos se o jornalismo literário poderá ser uma opção para a mídia escrita, uma 
vez que esta vem passando por grandes transformações motivadas pelo jornalismo on-line. 
Palavras-chave: jornalismo, literário, mídia impressa. 
 
7) Crônica – o lado estético da realidade 
JORGE, Carla Helena Santana; 
PAPANI, Moira Fernanda 
Acadêmicas do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho visa ao estudo da crônica. Texto curto cuja matéria vem, exclusivamente, do cotidiano, 
a crônica agrada muito o público brasileiro. Aparentemente superficial, livre por natureza, este tipo de texto 
ainda não encontrou um porto seguro. Ora ela está dividindo o espaço com notícias, reportagens, entrevistas, 
etc, ora está agrupada em coletâneas onde o traço criativo se destaca. Estudar os traços jornalísticos e os 
literários presentes neste tipo de texto é o objetivo deste trabalho. 
Palavras-chave: crônica,notícias, estético. 
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RESUMOS – DIREITO 
 
1-MUDANÇA NA LEI DE ENTORPECENTES (11.343/2006) – ART. 28 - O QUE ANTES ERA POSSE 
PASSOU A SER CONSUMO. 
ARANTES, Lorena de Paula. 
Acadêmica do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
OLIVEIRA, Ana Paula Polachini de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é fazer uma análise do ponto de vista jurista-sociólogo da nova Lei de 
Entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006. Em seu artigo 28, ela passa a considerar que a posse de drogas para 
consumo não tem mais pena privativa de liberdade, oferecendo penas alternativas. Essas penas humanizam o 
tratamento ao usuário e viciado, dando oportunidade de comparecimento a cursos educativos, reinserção à 
comunidade através de trabalho e orientação à sua saúde. A grande questão é que essa norma teve efeitos 
positivos, se é eficaz e se, se adequou à sociedade da maneira planejada pelo legislador. O problema do 
tráfico é hoje mundial, assola desde grandes capitais até mesmo o interior; se não se fazer nada para tratar os 
usuários, será praticamente impossível erradicar o tráfico de entorpecentes. Um caso que chamou a atenção 
foi do Juiz Gerdinaldo Quichaba Costa, da cidade paulista de Tupã, onde absolveu aproximadamente 38 
casos de posse de drogas dentro de presídios que estavam sob sua jurisdição. Analisando este caso, ele não 
só despenalizou o detento, acabou impedindo que este pudesse participar de orientação e tratamento, uma 
vez que o artigo 28 prevê estas penas. 
Palavras-chave: drogas, consumo, posse, despenalização. 

 
 

2- A RESPONSABILIDADE CIVIL E O ESTADO DE NECESSIDADE 
OLIVEIRA, Carlos Augusto Basso Xavier de.  
OLIVEIRA, Renilda dos Santos.  
GONÇALVES, Rogério Ferreira.  
FRANÇA, Rosangela do Carmo  
FRANÇA, Valério Ferreira  
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
OLIVEIRA, Leandro Bertini de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 

 
RESUMO: A responsabilidade civil aparece quando alguém, em razão de dolo ou culpa em stritu sensu, 
pratica ato (comissivo ou omissivo), em regra ilícito, causando prejuízo a outrem. Em razão do prejuízo sofrido 
pela vítima, a lei assegura que esta deverá ser ressarcida. Entretanto, em algumas situações, previstas pela 
legislação, o dever de indenizar existirá ainda que a ação (ou omissão) praticada pelo agente seja lícita. É o 
caso do dano advindo de ato praticado por pessoa em estado de necessidade. O estado de necessidade 
constitui-se em uma excludente de antijuridicidade, segundo texto do Código Penal brasileiro, o que torna lícito 
o ato praticado pelo agente, sobre o qual não recairá nenhuma sanção penal. Também o Código Civil, em seu 
art. 188, II, prevê expressamente que o estado de necessidade afasta a ilicitude do ato, o que, em tese, não 
geraria responsabilidade civil ao agente. Cabe ressaltar, ainda, que o dano causado pelo agente, se 
observados todos os preceitos da lei, visa à proteção de um bem jurídico de igual ou maior valor que o bem 
jurídico afetado por sua conduta (seja patrimonial ou moral). Entretanto, reconhecidos a licitude do ato e o 
nobre fim a que se destina, o Código Civil não dispensa o agente da reparação do dano se este agiu em 
estado de necessidade. 
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3- PROJETO DE LEI PEC DA FELICIDADE  N° 19/10 
BATISTA, Jair Renan Alves Almeida 
LEITE, Mateus de Oliveira 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: Tramita pelo Congresso Nacional, um projeto de lei de autoria do senador Cristovam Buarque, 
divulgado como PEC da Felicidade, com acréscimo da redação ao art. 6º da Constituição Federal, com 
menção à busca da felicidade; não se trata de um tema novo, havendo referencia a esse direito na declaração 
de Virginia do século XIII. Destacamos as criticas dos opositores a essa possível emenda à nossa 
Constituição, e constatamos que boa parte deles acredita que, não passa a ser apenas mais uma utopia da 
varias apresentadas pela nossa Constituição, ou apenas mais um marketing político. Um dos maiores pontos 
crucias para essa descrença surge, por exemplo, no setor da  saúde, onde faz-se necessário a intervenção do 
judiciário para que o cidadão limitado economicamente se recupere de uma possível doença e tenha seu 
direito garantido, ainda que de forma mais forçada. Surge dessa indagação outra problematização, conforme o 
art. 2º da CF. “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário”, pois bem, a inconstitucionalidade de intervenção do judiciário em âmbito do Estado se mostra 
claro, fazendo-o se manifestar em relação à lide; porém o órgão Máximo do judiciário (STF) permite a 
intervenção no controle de políticas publicas, bem como dê a máxima efetividade a direitos fundamentais não 
respeitados conforme projetou o legislador constitucional. 
Palavras-chave: projeto de lei, constituição federal. 
 

4- CONSTITUIÇÃO DE 1824 
LEITE, Higor. 
Acadêmico do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
CHICANATO, Dionísio de Jesus. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 

RESUMO: Para a criação desta Constituição foi convocada uma Assembleia antes da Proclamação da 
República e em 1823 esta já se via em funcionamento. No entanto, seus trabalhos não eram regularmente 
realizados em razão de certos conflitos com D.Pedro I, o então Imperador do País daquele período. Devido 
aos desentendimentos da Assembleia com o Imperador, foi criado o que chamavam de Conselho de Estado. 
O mais recente órgão formado tinha como objetivo apresentar um novo projeto para ser votado pelas Câmaras 
que representavam a vontade popular. A Constituição de 1824 era considerada uma Constituição liberal, onde 
buscava centrar o homem individualizado tornando-o a principal base do meio social. As ideias do liberalismo 
permanecem até os dias de hoje. Porém, uma modulação foi necessária para sua sobrevivência, pois os 
problemas que se encontravam naquela época, não são condizentes com os problemas da sociedade atual. 
Um dos assuntos mais modernos da época embutidos na Constituição de 1824, era o que tratava dos Direitos 
Individuais, também a realização da separação de poderes. Além do Executivo, Legislativo e o Judiciário, era 
previsto também o Poder Moderador, cuja criação deve-se a Benjamin Constant. 

Palavras-chave: constituição, assembleia.  

 
5- Direito de Reunião - Uma leitura sintética embasada na Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 
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RAMOS, Iago  
STEFANIE, Gabriela  
SOUZA, Jaciete de  
RECCHI, Jessica  
DEMICO, Pamella  
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 

 
RESUMO: O presente trabalho partiu do estudo doutrinário da Constituição Federal. Tem como objetivo 
primordial oferecer ao leitor uma visão prática e ampla do Direito de Reunião, constante no artigo 5º, XVI da 
CARTA MAGNA. A ideia é permitir que o estudo didático desse direito permita aos operadores das Ciências 
Jurídicas, aos estudantes e aos candidatos a concursos de ingressos em carreiras jurídicas uma fonte 
confiável para  encontrar  a solução dos dilemas encontrados no limiar deste caminho. 
Desse modo espera-se que o leitor possa ter uma visão geral do Direito de Reunião assim como sua 
aplicação no cotidiano. 
Palavras- chave: direito, reunião, constituição. 
 
 
6- AS INTERFACES DA MAIORIDADE 
MASSICANO, Fabio  
BELLOTO, Marcus Vinicius Tereza  
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é promover através da hermenêutica e filosofia  um sentido muito mais 
amplo, coerente e questionador da expressão “18 anos completos” citado no Código Civil, para poder se 
chegar se possível a uma nova categoria de classificação da pessoa dentro do nosso ordenamento jurídico, 
buscando com isso uma nova visão e entendimento  da ciência jurídica. 
Palavras-chave: maioridade, código civil. 
 
 
7-  EMENDA CONSTITUCIONAL POR INICIATIVA POPULAR 
 
MELLO, Aristides Nourival de; BARIA, Jaqueline; PAULA, Jean Ricardo Nunes de; SANTOS, Nilson Laurêncio 
dos; NAGATA JUNIOR, Shizuaki. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
BELTRAMINI, Carina. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
RESUMO: O presente artigo trata da possibilidade da iniciativa popular para propostas de emendas à 
Constituição Federal. Muito embora desejável por inúmeros doutrinadores, ao contrário do que foi previsto em 
relação ao processo legislativo de elaboração de leis, não foi contemplada pela Constituição Federal de 1988 
a possibilidade de iniciativa popular no processo de reforma da Constituição, sendo que os cidadãos não 
possuem legitimidade constitucional para apresentar uma proposta de emenda à Carta da República. No 
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entanto, autores como José Afonso da Silva e Pedro Lenza, seguem uma linha contrária, entendendo 
perfeitamente possível, valendo-se para tanto, de normas gerais, princípios fundamentais e interpretação 
sistemática da Constituição. 
Palavras-chave: iniciativa popular, emenda, Constituição Federal, interpretação sistemática. 
 
 
8- O PROCESSO LEGISLATIVO E A INICIATIVA POPULAR, POR QUE SE INTERESSAR? 
GIMENES, Ana Carla; SANT ANA, Lívia Araujo; ABUD, Nathalia Nates da Cunha. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
BELTRAMINI, Carina. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as principais características do processo legislativo, citando 
suas etapas, dando ênfase a primeira, a de iniciativa. Nesse sentido, tem-se a intenção de verificar as regras 
procedimentais, previstas constitucionalmente, para a elaboração das espécies normativas, bem como, 
abordar a possibilidade do eleitorado nacional deflagrar processo legislativo através da iniciativa popular. E 
ainda, considerando o processo legislativo como uma “máquina” de produção de leis que irão disciplinar toda 
sociedade, faz necessário o seu entendimento pela população. 
Palavras-chave: processo legislativo, espécies normativas, iniciativa popular, entendimento. 
 
 
9- PROSTITUIÇÃO INFANTIL 
MENDES, Bruno Angelotti; MARTINS, Jorge Barreto; MARTINS, Paulo Vinícius Pereira; CARMO, Fábio de 
Almeida. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
BELTRAMINI, Carina. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo abordar o tema central prostituição infantil sob vários 
aspectos, dando ênfase ao jurídico. A prostituição infantil não é um problema novo, ao contrário, se arrasta 
através dos tempos. No Brasil, a problemática infantil aparece em quase todos os Estados, com destaque 
para os Estados Nordestinos, com menor renda familiar. Apesar de prevista como crime pela legislação 
brasileira, a prostituição infantil se faz latente na sociedade brasileira, carente de fiscalização e proteção dos 
vitimizados. 
Palavras-chave: prostituição infantil, renda familiar, crime, fiscalização. 
 
 
10- DANOS MORAIS 
MATOS, Cleber Antônio de; OLIVEIRA, Fábio Maurício Valério de; FERREIRA, José Roberto Marques; 
BATISTA, Marcos; JACOMELLI, Jorge Luiz. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
 
BELTRAMINI, Carina. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar o dano moral, bem como, sua origem, conceito, formas 
de reparação e aspectos doutrinários e jurisprudenciais. Em um primeiro momento, o direito negava a 
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reparação do dano moral, argumentando-se que a sua incerteza impediria a sua configuração. Foi somente 
com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V e X, que o dano moral foi dotado de 
autonomia jurídica, independentemente do dano material sofrido. Assim, os juízes, por força da doutrina e 
jurisprudência começaram a adotar critérios para a realização da quantificação do valor a ser pago a título de 
dano moral, evitando a arbitrariedade do ressarcimento. 
Palavras-chave: dano moral, reparação, autonomia jurídica, quantificação. 
 
 
11-RESPONSABILIDADE CIVIL E O DANO MORAL 
LOPES, Crycia Bartolomei; MUSSI, Larissa Reis Rodrigues. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
BELTRAMINI, Carina. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
 
RESUMO: Buscou-se através deste trabalho analisar a responsabilidade civil e o dano moral, apontando 
evolução histórica, conceito, critérios de reparação, aspectos doutrinários e jurisprudências, e ainda, as 
diferenças existentes entre dano moral, material e estético. Temos que o dano moral traduz lesão a direito da 
personalidade, não se confundindo com mero aborrecimento daquele que foi perturbado, isto é, são aqueles 
que acabam por abalar a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade das pessoas físicas ou jurídicas. 
Palavras-chave: responsabilidade civil, dano moral, lesão, direito da personalidade. 
 
 
12- UNIÃO HOMOAFETIVA 
VALADARES, Braulio Ferreira  
SQUARTECCHIA, Rogério 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: Uma sociedade é composta por pessoas que pensam e agem de formas distintas, por isso 
normalmente vemos que os indivíduos que a compõe costumam formar grupos com outros indivíduos que se 
assemelham em uma forma de ser, agir e pensar. Todavia, seria muito difícil conviver em sociedade sem 
regras, os conflitos seriam resolvidos de maneira brutal e até de inimagináveis formas, nesse passo mister se 
faz à imposição de regras que se materializam por meio de um ordenamento jurídico positivado emanado do 
Estado, que avocou para si o Direito de regrar a vida em sociedade e de punir os transgressores de suas leis. 
Contudo, as mutações sociais ocorrem de forma veloz e o ordenamento jurídico, por sua vez, não acompanha, 
não está lado a lado com a evolução social, mas um passo atrás. Nos dias atuais uma parcela da sociedade 
clama por uma evolução no Direito para que este tipifique, regulamente, discipline um fato evolutivo. Trata-se 
da união homoafetiva, ou seja, união de duas pessoas do mesmo sexo com o intuito de constituir uma família. 
Este tema é de suma importância e já causou, causa e vai causar muitos debates calorosos entre autoridades 
e mesmo entre os seres que compõe a sociedade Brasileira. E é este o tema que vamos abordar neste 
trabalho, não com o intuito de solucionar a problemática existente, mas de elucidar algumas discussões de 
forma clara e objetiva.   
Palavras-chave: união, homoafetiva. 
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13- Violência doméstica: Persistência da Agressão contra mulher cometida por parceiro íntimo (VPI) 
associada ao uso do Álcool. 
MASSICANO, Fábio 
BELLOTO, Marcus Vinicius Tereza. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: A violência familiar é um problema enfrentado pela sociedade moderna, e é uma forma de violência 
que não obedece a fronteiras, princípios ou leis ocorrendo diariamente no Brasil e em outros países, mesmo 
existindo inúmeros mecanismos constitucionais de proteção aos direitos humanos. Os primeiros estudos sobre 
violência contra a mulher indicavam que o fato acontecia em todas as classes sociais, no entanto, existem 
outros fatores que contribuem para a ocorrência de violência, e isto parece estar em direção a um padrão de 
violência que considera diferentes variáveis operacionais, tornando assim o fato previsível. Uma destas 
variáveis segundo, alguns estudos, é o consumo abusivo de álcool. Um estudo na Inglaterra no ano de 1998 
revelou que 55% das vítimas de agressão física conjugal, revelaram que seus parceiros haviam bebido antes 
do fato. Em Uganda outro estudo, demonstrou o álcool ser o maior fator de risco para violência por parceiros 
contra mulheres. No Brasil, na cidade São Paulo, um artigo publicado em 2009 revelou que dos 1631 
indivíduos entrevistados, quem tinha parceiro que bebe se associou à VPI.  Um estudo censitário ainda no 
Brasil mostrou que entre os 7.939 domicílios pesquisados, em 2.661 (33,5%) foi relatado algum tipo de 
violência e que homens alcoolizados durante os eventos de VPI foram cerca de quatro vezes mais freqüentes 
do que entre as mulheres e que aproximadamente quatro em cada dez homens e uma em cada dez mulheres 
entrevistadas relatou a ingestão de bebida alcoólica durante a VPI. (Zaleski et al, 2010). Os autores sugerem 
tratamento aos alcoolistas e cadastro de parceiros envolvidos em VPI.  
Palavras-chave: VPI, violência cometida por parceiro íntimo, álcool, agressão familiar 
 
 
14- ABORTO ANENCEFÁLICO: O DIREITO DE NASCER. 
BORGES, Marcos Roberto. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
POLIZELI, Elenice. 
Especialista em Metodologia 
 
RESUMO: Ao expor o presente trabalho de Aborto de anencéfalo, nosso objetivo é fomentar o debate 
principalmente no âmbito jurídico, onde desagua a grande pressão, que já se encontra ancorada na mais alta 
Corte deste País. Para que no amanhã o legislador pressionado pelas diferentes correntes que defendem 
seus pontos de vista, não cometa equívoco criando lei no calor da discussão, que venha  atender de imediato 
interesses dos patrocinadores da irresponsabilidade. Pois vivemos em um País de cultura e religiosidade 
voltada para o respeito á vida.  
Palavras - chaves : Anencéfalo; Gestante, Psicológico; Vida. 
 
 
15- POR UMA EDUCAÇÃO UNCLUSIVE: UMA BREVE REFLEXÃO EM REDE REGULAR DE ENSINO  
FREITAS, Charles Dutra de. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
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ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: o presente artigo tem por tema a receptividade das crianças com necessidades especiais em sala 
de aula em rede regular de ensino, focalizando as dificuldades, as condições da mesma por parte de 
educadores e educandos. Ora focalizando a situação problemática das falhas da comunicação entre 
professores e as crianças portadoras de necessidades especiais, ora as falhas de receptividade entre leis e 
afins. Portanto, a pesquisa poderá promover um dueto entre as partes em que poderá harmonizar essa 
receptividade.  
Palavras chave: criança, direito, inclusão. 
 
 
16- DA RESPONSABILIDADE CIVIL AUTOMOBILÍSTICA 
NOGUEIRA, Ricardo de Melo. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: Um acidente envolvendo veículo automotor pode ensejar conseqüências em várias esferas (penal, 
administrativa e civil). Todo acidente automobilístico pode gerar danos na esfera patrimonial e pessoal, além 
das conseqüências penais e administrativas conforme a natureza do incidente. Na hipótese de existirem 
vítimas, o responsável poderá vir a ser condenado ao pagamento de indenização proporcional em favor de 
quem houver sofrido o dano, ou de seus sucessores. Todas essas causas e desdobramentos evidenciam uma 
conduta culposa do motorista e demonstram a necessidade de serem cominadas penas mais severas aos 
causadores de acidentes. Por acidente automobilístico compreende-se todo evento que gere dano, a partir da 
colisão entre veículos automotores e/ou entre veículos e pedestres, cujos conceitos podem ser encontrados 
no anexo I da Lei nº 9.503, de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Palavras-chave: responsabilidade, civil, automóvel. 
 
 
17- CARACTERÍSTICAS E RESPONSABILIDADES NA RELAÇÃO CIVIL E NA RELAÇÃO DE CONSUMO. 
VALE, Homaile Mascarin do. 
PRESTES, Anderson Rizzutti 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
VOLPE, Luiz Fernando Corveta. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: O tema apresentado e amplamente relevante ao ordenamento jurídico, vez que a discussão trata 
de um assunto que envolve relações Jurídicas, sociais e ate mesmo pessoais entre credor e devedores que 
transitoriamente criam entre si um vinculam jurídico cujo objeto consiste em uma prestação economicamente 
aferível. Diante das divergências sobre o tema proposto, procuramos entende-las e esclarece-las com o 
amparo da doutrina, jurisprudência e princípios gerais do direito. Uma conveniente distinção será realizada 
entre o vicio normatizado pelo direito civil e o vicio constante sob a égide do Código de Defesa do 
Consumidor. Evidencia-se que o vicio vem a reduzir o valor do bem ou ainda tornar-lhe improprio ao uso a que 
foi destinado. Quando poderá ser utilizado o Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor faz parte 
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dessas analise que nos trará uma abordagem delineada, facilitando o entendimento do tema no quotidiano 
social atual. 
Palavras-chave: responsabilidade, consumo, relação. 
 
 
18- ALGUMAS REFLEXÕES FILOSÓFICAS SOBRE O CONCEITO DE JUSTIÇA 
ESTEVES, Marcelo Gomes. 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
CARTAPATI, Matheus Macedo. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: Este artigo visa apresentar alguns conceitos de justiça, desde Sócrates até autores 
contemporâneos. Procurou-se analisar tanto conceitos que encaram a justiça como algo estático, válido para 
diversas sociedades e situações, quanto autores que dão ao conceito de justiça um maior dinamismo, de 
acordo com as noções de justiça formal e material, no caso de Tercio Sampaio Ferraz Junior, ou de uma 
relação dialética entre o homem e a ordem jurídica que ele próprio criou, como Miguel Reale. No geral, todas 
as reflexões sobre o conceito de justiça acabam por apontar para a conclusão de que é muito difícil conceituar 
justiça, mas alguns autores abrem luz sobre o debate, tão importante para o pensamento jurídico 
contemporâneo. 
Palavras-chave: filosofia, direito, conceito, justiça. 
 
 
19- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 
PINHALVES, Daniela Vila 
CESARIO, Rafael Arcanjo 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
CHICANATO, Dionísio de Jesus. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: A ação direta genérica foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro em 1965, com a Emenda 
Constitucional n. 16. 
Assim, até referida data, o Brasil seguia exclusivamente o método difuso do controle de constitucionalidade 
dos atos normativos, vale dizer, o controle era realizado por qualquer juiz ou Tribunal, em qualquer grau de 
jurisdição e apenas indiretamente pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião da propositura do recurso 
extraordinário por alguma das partes de um processo no qual a questão constitucional fosse inafastável para a 
solução da lide. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal apenas se manifestava como última 
instância do Poder Judiciário, não sendo possível sua provocação e manifestação direta. 
Palavras – chave: difuso, controle, constitucionalidade. 
 
 
20- Medidas Assecuratórias 
CAMPOÓ, José de Aguiar  
BENINI, Ricardo Cesar 
MENEGON, Érica,  
DUTRA Kenny  
BARCELOS, Jeronimo Nain Custódio 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
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ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: O seqüestro é reservado ao produto ou proveito do delito, podendo o mesmo recair sobre bens 
imóveis (artigos 125 a 131 do CPP) ou sobre móveis (artigo 132 do CPP). A medida atinge única e 
exclusivamente o patrimônio adquirido ilicitamente pelo agente. Nos termos dos artigos 125 e 126 do CPP, é 
requisito para a concessão do seqüestro a presença de indícios veementes da origem ilícita dos bens do 
indiciado ou acusado, mesmo que estes tenham sido transferidos a terceiros. O seqüestro não tem caráter de 
punição, é apenas a recuperação daquilo que foi perdido pela vítima, se houver o reconhecimento judicial de 
que estes bens eram produto de ilícito, aí sim, haverá, como efeito da condenação, o perdimento do(s) 
bem(ns). A hipoteca legal recai sobre imóveis do acusado e independe da origem ilícita do bem. Seu único 
objetivo é garantir a solvabilidade do credor na liquidação de obrigação ou responsabilidade civil decorrente de 
infração penal, ou seja, recomposição patrimonial dos danos, bem com o pagamento das custas e despesas 
processuais. O arresto pode recair sobre bens imóveis (art. 136 do CPP), servindo como medida preparatória 
da hipoteca legal, bem como sobre bens móveis (art. 137 do CPP), destinando-se, em ambas as hipóteses, à 
garantia da ressarcimento do dano “alcançando também as despesas processuais e as penas pecuniárias, 
tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido” (art. 140 do CPP). Em síntese, tanto no 
tocante combate ao crime, quanto na diminuição dos danos causados às vítimas, as medidas assecuratórias 
são instrumentos de altíssima relevância no direito pátrio, devendo ser utilizadas de forma mais frequente 
pelos aplicadores do direito, e merecer melhor tratamento, no vindouro e aguardado novo Código de Processo 
Penal. 
Palavras-chave: medidas, assecuratórias; 
 
 
21- NOVAS ALTERAÇÕES DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: 
ABORTO E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ESTUPRO 
APOLINÁRIO, Renata Marangoni  
CRUZ, Thaisa Fernanda da  
BORTOLETE, Thalita  
MARTINS, Patricia de Oliveira  
MEIRA, Karine Lopes  
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: A nova lei n° 12.015/09 trouxe mudanças admiráveis ao CP, se adequando as novas exigências 
culturais e sociais, possibilitando que a mulher seja sujeito ativo no crime de estupro. Contudo, tais alterações 
trouxeram grandes polemicas ao cenário jurídico, dentre elas a possibilidade de um aborto legal em que a 
gestante é sujeito ativo do delito. Consideramos que se um aborto fosse praticado neste caso não se aplicaria 
a justificativa ético-jurídica do artigo 128, II do CP a estupradora, seria absurdo o entendimento que a mulher 
que cometeu o primeiro crime de estupro continua-se agora a cometer outro como o aborto, com respaldo 
jurídico. Isso seria o cúmulo da banalização do desprezo pela vida humana em sua fase inicial, indo contra 
todo o ordenamento jurídico e os princípios basilares do sistema vigente. Ressalta-se pela não possibilidade 
do homem (vitima) compelir a mulher (autora) a se submeter a um aborto devido à exigência do artigo 128, II, 
uma vez que se exige o consentimento da gestante. Também seria inviável a imputação de tal pena pelos 
Princípios Essenciais do Direito Constitucional Penal consagrando-se que a pena não pode passar da pessoa 
do ofensor, visando a Dignidade da Pessoa Humana e a Intranscendência da pena. Entendemos também que 
o aumento de pena previsto no artigo 234-A, III, é perfeitamente aplicável a criminosa que, em decorrência de 
um crime de estupro acaba por engravidar. Isso se explicaria por uma interpretação autentica da norma já que 
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na mesma lei o legislador previu o delito e sua majoração. Tais entendimentos advêm de uma análise 
sistemática do ordenamento jurídico, atribuindo as normas a sua devida aplicação de acordo com princípios e 
fundamentos gerais do direito. 
Palavras-chave: alterações, dignidade sexual, aborto. 
 
 
22- DAS ALTERAÇÕES MATERIAIS NO CRIME DE ESTUPRO PELA LEI 12.015 DE 2009. 
JACOB, Tatiana 
Acadêmico do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
MATTOS, José Henrique Golin. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: A preocupação internacional com a exploração sexual de crianças e adolescentes levou o 
Congresso Nacional a criar uma CPMI – Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - que em agosto de 2004 
encerrou seu trabalho, cujo resultado foi o PL 253/04, que durante o processo legislativo sofreu algumas 
alterações culminando com a promulgação e publicação da recente Lei 12.015/09. As alterações trazidas pela 
Lei nº 12.015 de 2009 certamente são a continuação das mudanças ocasionadas pela Lei 11.106 de 28 de 
março de 2005 que promoveu a primeira onda de modernização da disciplina jurídico-penal da matéria. A 
modernização penal da Lei nº 11.106 de 2005 teve por escopo principal a retirada do Código Penal de tipos 
penais e elementos dos tipos anacrônicos, de pouca ou nenhuma valia, mais de sessenta anos após a entrada 
em vigor da Parte Especial do Código, de 1940.  Assim, na oportunidade, foram revogados os crimes de 
sedução (art. 217), rapto, em todas suas modalidades (arts. 219 a 222) e adultério, além de eliminada do texto 
do Código a vetusta expressão “mulher honesta”, bem como as causas extintivas de punibilidade dos crimes 
contra os costumes, relativas ao casamento da vítima com o agente ou com terceiro. De verdadeira 
importância tivemos ainda com a referida Lei a inclusão do tipo penal do “tráfico interno de pessoas” no artigo 
231- A. Cabe aqui a ressalva que, atualmente, depois do tráfico de drogas e de armas, o tráfico de pessoas é 
a modalidade criminosa de maior rentabilidade. Estuda-se neste trabalho as alterações materiais no delito de 
estupro, deixando-se de abordar as demais alterações materiais e processuais da matéria; vejamos as 
alterações em destaque. 
Palavras-chave: estupro, alterações materiais. 
 
 
23- KANT: AUTONOMIA E DIGNIDADE DO HOMEM 
ALVES, Sabrina Marques 
Acadêmico do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
OLIVEIRA, Ana Paula Polachini de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
Resumo: O seguinte trabalho pretende esclarecer o pensamento de Kant em relação à racionalidade e 
dignidade do ser humano. O filosofo iluminista não apenas seguiu com o pensamento crítico vigente na época, 
como colocou a própria razão humana sob o foco da crítica. Explica-se: a razão deve separar as aspirações 
infundadas das legítimas e, para tanto, deve valer-se das leis imutáveis que regem a própria razão (ou, os 
princípios a priori), pois antes de conhecer os objetos do mundo, o homem deve conhecer a si próprio. 
Kant também percebe a razão em sua ação prática, ou seja, a percebe no campo da moral. Nesse sentido, a 
também tem o  objetivo de distinguir as ilusões e desejos ilegítimos das vontades legítimas, valendo-se 
também, para tanto, das leis universais a priori que regem a própria razão. 
 
Palavras-chave: Filosofia, autonomia, dignidade, Kant. 
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24- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 
LEITE, Higor Fernando Barbosa  
SILVA, Pamela Emanoele da Silva 
BOLELLI, Marcella 
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: A violência doméstica, por incrível que pareça, ainda hoje está presente em uma porcentagem 
muita alta na nossa sociedade. Mesmo com todos os meios para se denunciar uma agressão muitas mulheres 
ainda sofrem com o medo ou até mesmo a vergonha de se expor. A violência pode ser física, sexual, 
socioeconômica e também psicológica. A violência física decorre de uma agressão direta, podendo resultar 
em uma leve ou grave lesão, em alguns casos mais graves pode ocorrer até mesmo a morte da vítima. Se 
tratando da violência sexual, podemos dizer que esta é causada por um tipo de abuso ou mesmo através do 
sexo forçado pelo agressor. Na violência socioeconômica a vítima tem sua vida social ou até mesmo seus 
recursos econômicos controlados. Já a violência psicológica envolve em agressões verbais, gestos e posturas 
agressivas e também em ameaças ou qualquer que, juridicamente, produza algum tipo de danos morais. 
Palavras-chave: violência, doméstica, mulher. 
 
 
25- LEI 11.343/2006 E SEUS EFEITOS IN SOCIETAT 
TURCHETO, Juliano de Mendonça 
Acadêmico do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: Em síntese o assunto abordado irá demonstrar de forma clara e objetiva a relação que existe entre 
o eventual uso de drogas e trafico de entorpecentes, os efeitos que esta relação vem causando dentro da 
sociedade. Como as famílias tem enfrentado esta situação e, se de fato as normas legais estabelecidas 
surtem o efeito desejado. 
Palavras-chave: efeitos, sociedade. 
 
26- A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 
CUNHA JUNIOR,  Mário Sales 
KRONARDT, Patrícia Martin  
RUBI, Tattyany Roberta Borges 
FERRARI, Rosa de Oliveira 
DIAS, Cristiane Rodrigues 
Acadêmico do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: A finalidade do presente artigo é oferecer uma reflexão sobre a judicialização do direito à saúde 
estabelecido na Constituição Federal de 1988.  No entanto, o tema proposto vem sendo objeto de 
controvérsias, pois o excesso de judicialização das decisões pode deixar de tutelar um direito coletivo, 
esquivando-se da concepção de Estado democrático e soberano, ou seja, governo da maioria. 
Palavras-chave: direito, saúde, judicialização. 
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27- Projeto sementinhas do bem Educação Ambiental 
JAPUR, Geziane Aparecida de Godoy  
SILVA, Marcos Vinicius Bessa da  
Acadêmico do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de; 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: Considerando a importância do envolvimento da sociedade no debate de temas relacionados à 
crise ambiental hoje existente, assim como a necessidade da busca contínua por alternativas e soluções para 
o problema da progressiva degradação ambiental nos dedicaremos, neste estudo, à discussão de alguns 
aspectos ligados aos danos ambientais provocados pela poluição, dando enfoque ao tratamento dispensado 
às matérias relacionadas, de um lado, à prevenção e reparação das lesões provocadas ao meio ambiente e, 
de outro, à repressão dos responsáveis pelos abusos infligidos, não só à natureza, mas à qualidade de vida 
da sociedade como um todo.  
Palavras-chave: educação, ambiental. 
 
 
28- EFEITOS DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SOBRE ENCHENTES DE RIO PRETO 
NICOLETI, Moniely Cristina Braz; 
MIRANDA, Carlos Roberto de 
Acadêmico do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO. 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de; 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
 
RESUMO: Dentre as questões processuais pertinentes à celebração de um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC), está a possibilidade, ou não, de se propor uma Ação Civil Pública que verse sobre a mesma 
questão abordada no TAC, rediscutindo os parâmetros do acordo extrajudicial. Este trabalho se propõe a 
analisar o TAC- de antienchente em São José do Rio Preto assinado em agosto de 2010  pelo qual o prefeito 
se comprometeu a dar início às primeiras licitações no prazo de um ano. Antes de vencer o prazo, o 
procurador-geral do município, Luiz Tavolaro, pediu   prorrogação. A justificativa é de que apesar de o recurso 
das obras ter sido aprovado pelo governo federal em novembro do ano passado, a verba  não estava 
disponível ainda. O objetivo principal do trabalho é discutir a separação orgânica dos poderes e atuação do 
poder Judiciário que cada vez mais tem atuado na busca do Poder Público fazer valer o que é de sua 
responsabilidade. 
Palavras-chave: ajustamento, conduta, enchentes. 
 
 
29- AS INTERFACES DA MAIORIDADE 
 
MASSICANO, Fabio  
BELLOTO, Marcus Vinicius Tereza  
Acadêmicos do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos - UNILAGO 
 
ARAUJO, Daniela Galvão de. 
Docente do Curso de Direito da União das Faculdades dos Grandes Lagos – UNILAGO 
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é promover através da hermenêutica e filosofia  um sentido muito mais 
amplo, coerente e questionador da expressão “18 anos completos” citado no Código Civil, para poder se 
chegar se possível a uma nova categoria de classificação da pessoa dentro do nosso ordenamento jurídico, 
buscando com isso uma nova visão e entendimento  da ciência jurídica. 
Palavras-chave: maioridade, completos, civil. 
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RESUMOS – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
1) O LÚDICO, A CRIANÇA E O EDUCADOR 
ALBARELI, Ana Carolina; 
PEREIRA, Villiana Cristina; 
CAMPOS, Exmyktiely da Silva; 
Acadêmicas do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ZANIN, Mariangela; 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo: As atividades lúdicas podem ser uma brincadeira, um jogo ou qualquer outra atividade que permita 
tentar uma situação de interação. Porém, mais importante do que o tipo de atividade lúdica é a forma como é 
dirigida e como é vivenciada, e o porquê de estar sendo realizada. Nessa perspectiva, é importante ressaltar 
que o papel de quem facilita e possibilita as vivências das atividades lúdicas para as crianças é de 
fundamental importância. O presente estudo, de pesquisa bibliográfica, tem como objetivo mostrar a 
importância do universo lúdico como processo do desenvolvimento infantil, bem como o papel do educador 
nesse processo. Os dados revelam que a ação de brincar e o interesse da criança envolvem sua faixa etária, 
seu desenvolvimento sócio afetivo e seus hábitos culturais. Os primeiros anos de vida são decisivos na 
formação da criança e, nesse sentido, estratégias como as atividades lúdicas devem ser utilizadas, pois são 
capazes de intervir positivamente no desenvolvimento da criança, suprindo suas necessidades 
biopsicossociais e assegurando-lhe condições adequadas para desenvolver suas competências. Verifica-se 
que no processo da educação infantil o papel do professor é de suma importância, pois é ele quem cria os 
espaços, disponibiliza materiais, participa das brincadeiras, ou seja, faz a mediação da construção do 
conhecimento. Como considerações finais, podemos afirmar que por meio das atividades lúdicas a criança 
assimila valores, adquire comportamentos, aprende a conviver; participando aprende a aceitar regras, e 
desenvolve diversas áreas do conhecimento, exercita-se fisicamente e aprimora habilidades motoras. Desse 
modo, a escola tem de se preocupar com a aprendizagem, mas o prazer tem de ser maior, cabendo ao 
professor a imensa responsabilidade de aliar as duas coisas. 
Palavras-chave: Lúdico, criança, educador. 
 
2) ATIVIDADE LÚDICA COMO MEIO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
CEBALOS, Najara Moreira; 

MAZARO, Renata Arantes;  
Acadêmicas do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
CERALDI, Marco Paolo D.C; 
ZANIN, Mariangela; 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo: A criança passa por vários estágios de desenvolvimento e cada fase traz novas experiências de 
movimentos e possibilidades de comunicação e aprendizado. O universo lúdico, neste contexto, pode 
contribuir para que o desenvolvimento da criança aconteça de maneira saudável e prazerosa, pois seu caráter 
educativo está inserido ás brincadeiras, jogos e brinquedo. O presente estudo, de pesquisa bibliográfica, tem 
como objetivo apresentar algumas características da atividade lúdica no processo de desenvolvimento da 
primeira infância. Os dados revelam que por meio das atividades lúdicas a criança: organiza, constrói e 
reconstrói a sua compreensão de mundo; tem a possibilidade de desenvolver sua auto-imagem e 
compreender e aceitar a existência dos outros, estabelecendo relações sociais; adquire conhecimentos, e 
desenvolve-se integralmente, ou seja, na área da linguagem, de cognitivo – motor e do afetivo-social. Nessa 
perspectiva, fica claro que a criança precisa brincar. que o que importa na atividade lúdica é a ação, o 
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movimento de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e 
conhecimento do outro. Dessa forma, além de desenvolver-se em todos os aspectos, a criança poderá adotar 
valores e atitudes que a acompanhará por toda a sua vida.  
Palavras-chave: Atividade Lúdica, desenvolvimento, infantil 
 
3) O JUDÔ COMO FORMA DE INCLUSÃO 

SOUZA, Gleicielli de Morais; 
GOMES, Isabela Cristina; 
Acadêmicas do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
GONÇALVES, Alexandre ; 
SABINO, Jader Adriano Viana; 
ANZOLIN, Rosana Mara;   
Docentes do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo- Partindo-se da hipótese que a prática do judô contribui para a inclusão de deficientes visuais, 
buscou-se através deste estudo mostrar de que maneira isso é possível detalhando os benefícios de se 
praticar esta modalidade, e como sua característica disciplinadora pode ajudar na inclusão desses indivíduos. 
Os resultados obtidos indicaram que, fazendo a inclusão desses alunos em turmas que são considerados 
normais, fez com que se sentissem mais à vontade para participarem das aulas, pois perceberam que não 
eram tratados de forma desigual, já que todos realizavam os exercícios da mesma maneira. Além disso, pode-
se perceber que com o desenvolver das aulas os alunos obtiveram uma melhora significativa de sua 
coordenação motora e de suas capacidades físicas e psíquicas, trazendo assim benefícios para várias 
situações de vida. 

Palavras-chave: Judô, Inclusão, Deficiente Visual, Sociedade. 
 
4) EXERCÍCIO PROPRIOCEPTIVO EM LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA)  
Ana Carla Ferreira Rodrigues; 
Acadêmica do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SABINO, Jader Adriano Viana;   
CERALDI, Marco Paolo D.C;  
Docentes do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente estudo de revisão bibliográfica teve como objetivo apresentar a importância do trabalho 
de propriocepção para a articulação do joelho, focando o ligamento cruzado anterior. As funções específicas 
dos músculos não são capazes de realizar os movimentos sozinho. Assim, na execução de todos os 
movimentos ocorre à integração dos impulsos aferentes e eferentes, afetando o sistema neuromuscular, a 
execução motora, as percepções somáticas cognitivas e a estabilização articular reflexa, que por sua vez, 
ativa a musculatura profunda e superficial. Desta forma, os receptores sensoriais e motores ativados na 
propriocepção da articulação são relevantes para a transmissão de impulsos até o Sistema Nervoso (SNC) 
determinando as respostas adequadas e a transmissão para o músculo. Contudo, o controle neuromuscular, 
por meio dos receptores, é estimulado realizando a contração reflexa, bem como o fortalecimento dos 
músculos que circundam a articulação, prevenindo lesões e adquirindo eficiência nos fundamentos da 
modalidade esportiva. 
Palavras-chaves: exercício proprioceptivo, ligamento. 
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RESUMOS – ENFERMAGEM 
 
1) OBESIDADE INFANTIL: HÁBITOS E INFLUÊNCIAS NA VIDA DAS CRIANÇAS  
SILVA, Gisele Ferreira; 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
ANZOLIN, ROSANA MARA;  
CERALDI, Marco Paolo D.C;  
Docentes do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Atualmente, a obesidade infantil vem crescendo assustadoramente, ocasionando agravantes físicos 

e psicossociais. A obesidade se não tratada leva a aquisição de patologias, a proposta de investigar a 

população infantil traz a preocupação da realidade da saúde dessas crianças entre 0 e 12 anos de idade, no 

que diz respeito à obesidade e aos hábitos alimentares, alertando para prevenção através de uma reeducação 

alimentar, ausência do sedentarismo, visto que estes dois fatores são fundamentais na contradição a uma vida 

saudável. Vários fatores contribuem para o aparecimento de milhares de crianças obesas na modernidade, 

sendo difícil identificar apenas um ou outro fator desencadeador. Além de fatores genéticos, hormonais, 

psicológicos, o que mais pesa nesse processo são os hábitos de vida não saudáveis. As crianças estão cada 

vez mais ingerindo alimentos altamente calóricos e sem valor nutritivo, que é importante para o seu 

crescimento, e cada vez menos praticando regularmente atividades físicas, o que as tornam ativas para que 

possam crescer em condições de ter vida adulta mais saudável.  

Medidas nessa fase da vida são tão importantes que necessitam de todo um trabalho em equipe, para que 

possam oferecer a criança condições de buscar uma prevenção, ou se ela já e obesa, um tratamento 

adequado, envolvendo toda a família.   

Palavras-chave: obesidade, infantil,patalogias. 
 
2) Depressão Puerperal: uma revisão de literatura 
Barros, Amanda Cristina;  
Sousa, Vanda Alves; 
Pereira, Claudia Karoline de Souza; 
Juliane, Almeida do Santos; 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Ribeiro, Juliana; 
Docentes do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A mudança do modelo social patriarcal designou às mulheres novas responsabilidades que vão 
muito além de cuidar dos filhos. Agora, além de assumir todas as responsabilidades do lar, a mulher deve 
trabalhar para se sustentar, e muitas vezes é a única fonte de renda de uma família toda.Essas mudanças 
associadas às mudanças fisiológicas do ínicio da vida reprodutiva, e as mudanças hormonais ocorridas na 
gestação trouxeram novos sentimentos para as mulheres, e a dificuldade em lidar com essas emoções gerou 
um distúrbio psicológico conhecido como depressão pós-parto, que ocorre nas primeiras oito semanas após o 
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parto e gera desconforto tanto para a mulher como para o parceiro e os familiares. Objetivo: Foi avaliar como 
ocorre a depressão pós - parto através de uma revisão integrativa.Metodologia: Foi realizada uma revisão 
bibliográfica utilizando como base de dados a Biblioteca Virtual em Saúde, com enfoque na saúde pública 
sobre a produção cientifica nos anos de 2005 a 2010 com restrição ao idioma português e as bases LILACS e 
SCIELO.Resultados/Discussão: Definição de depressão pós parto, quantificação do sofrimento da mulher e da 
família, intervenções de enfermagem no ciclo gravidico-puerperal.Conclusão: A dificuldade em lidar com esses 
sentimentos traz para a enfermagem um novo papel, no qual deve desenvolver atividades que amenizem o 
sofrimento e a confusão trazida por esse período tão relevante na vida da mulher. 
Palavras-chave: Depressão pós parto; gestação; puerpério. 
 
3) AS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA REJEIÇÃO NO TRANSPLANTE DE 
MÉDULA ÓSSEA 
Freitas, Manásia Mariana; 
Santos, Tieini Mariana;  
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Medeiros, Ana Carolina Martins;  
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: O presente estudo tem como objetivo verificar na literatura existente sobre intervenções de 
enfermagem na prevenção da rejeição do transplante de medula óssea   A história dos transplantes teve início 
há muitos séculos, sendo descrita 
inicialmente na Ilíada de Homero. 
O transplante de medula óssea (TMO) é uma modalidade terapêutica que utiliza altas doses de quimioterapia 
e/ou radioterapia, seguido do resgate com medula óssea, com células progenitoras do sangue periférico 
(CPSP), ou com células obtidas do sangue de cordão umbilical. 
Palavras-chave: transplante, medula óssea,intervenção. 
 

 

4)   Depressão entre profissionais de enfermagem 

Franco, Márcia Cristina;  
Sanches, Edival Siqueira ; 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Silva, Albertina Gomes; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020 a depressão perderá apenas para as doenças 
do coração.  
A depressão acomete 6% da população caracterizado por sintomas variados. Tais sintomas podem incluir, de 
maneira geral a perda de energia ou desinteresse pela vida, humor deprimido, dificuldade de concentração, 
alterações do apetite e do sono, atividade físicas e mentais bastante lentas e sentimento de fracasso. Sua 
principal característica é o transtorno do humor e pode se iniciar na infância até a fase adulta.  
A depressão pode vir após um acontecimento traumático, fim de um relacionamento amoroso, falecimento de 
pessoas queridas, dentre outros. Quando ocorre após acontecimentos traumáticos, recebe o nome de reativa, 
caso contrário chamamos de endógena. Há pessoas que reprimem fortemente a tristeza, recebendo o nome 
de depressão mascarada, mas recorrente nos homens, em função da cultura de proibição do homem se sentir 
triste com medo ou de chorar. No entanto, até um terço dos casos estão associados a condições médicas 
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como câncer, dores crônicas, doença coronariana, diabetes, epilepsia, infecção pelo HIV, doença de 
Parkinson, derrame cerebral, doenças da tireóide e outras. 
Ante o exposto, este trabalho objetiva estudar sobre a incidência da depressão em trabalhadores de 

enfermagem, fatores de risco, tratamento e prevenção. 

Palavras-chave: depressão, profissionais, enfermagem. 
 
5) Assistência de enfermagem a gestantes com toxemia gravídica 

Caldeira,Juliana; 
GAIOTO, Nilceia Aprecida; 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
RIBEIRO,Juliana; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A Toxemia gravídica (Hipertensão gestacional) é uma doença que acomete muitas gestantes na 
última metade da gestação. Além da hipertensão arterial a gestante pode apresentar edema e proteinúria 
(FIGUEIREDO; et al, 2009).Não existe uma causa especifica para a toxemia gravídica, mas muitos fatores 
podem aumentar as chances de uma gestante ter esse problema, os fatores são: idade materna, nuliparidade, 
gestação múltiplas, alimentação rica em sódio, diabetes e hipertensão crônica (FIGUEIREDO; et al, 2009).A 
toxemia pode ser classificada em vários graus: pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia. Na pré-
eclâmpsia leve a pressão artéria da gestante é de 140 x 90 mmHg, ela apresenta proteinúria e edema nas 
mãos e face. A intermediaria é a pré-eclâmpsia grave onde a pressão arterial é de 160 x 120 mmHg, e 
apresenta edema, proteinúria, cefaléia, tontura, distúrbios visuais e dor epigástrica4m. Onde, V1 representa a 
válvula 1 totalmente aberta e V1* representa a válvula 1 com uma volta fechada. 
Palavras-chave: toxemia gravídica, assistência de enfermagem, hipertensão arterial, gestação. 

 
6) Fatores Associados ao desenvolvimento de Incontinência Urinaria por esforço em Profissionais de 
Enfermagem que trabalham em Centro Cirúrgico   
CARDOSO,Maria Gabriela Marchiori; 
MAGRI, Perla de Lourdes; 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
RIBEIRO, Juliana; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A Incontinência Urinária (IU) é uma condição angustiante e incapacitante, causando morbidade, 
afetando a vida nos aspectos social, psicológico, ocupacional, doméstico, físico e sexual de 15 a 30 % de 
mulheres em todas as idades (1). Segundo alguns estudos a IU, afeta aproximadamente 13 milhões de norte-
americanos adultos, entre ao quais 11 milhões (85%) são mulheres. Admite-se que uma entre quatro mulheres 
com idade entre 30 e 59 anos já vivenciou algum episódio de IU (2). A incontinência urinária de esforço é a 
forma mais comum de queixa urinária entre as mulheres (3). Em uma pesquisa realizada com 291 profissionais 
de enfermagem,mostrou que a prevalência de IU é de 27,5% ,e as restrições que mais acometia a vida destas 
mulheres eram as ocupacionais,sexuais e sociais. 
Palavras-chave: Incontinência Urinária,Fatores Associados,Profissionais de Enfermagem,Qualidade de Vida. 
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7) CONCEPÇÕES DE ENFERMEIROS SOBRE AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NO CONTEXTO 
DA VISITA DOMICILIAR NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
Guiducci, Ana Carolina; 

Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Bertolin, Daniela Comelis; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Este estudo tem como objetivo verificar o conhecimento dos profissionais da saúde  atuantes na 
Estratégia de Saúde da Família sobre ações de promoção de saúde no contexto da visita domiciliar. O estudo 
foi desenvolvido em duas unidades básicas de saúde da família  do município de São José do Rio Preto/SP. A 
população base é composta por profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, agentes comunitários de 
saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem) adultos (18 anos ou mais), que aceitassem participar do estudo, 
sem nenhum impedimento para responder o questionário proposto. A partir da população base foi constituída 
a população estudada, composta por um total de 60 profissionais. A maioria dos profissionais da saúde têm 
conhecimento acerca das ações de promoção da saúde, entretanto referem dificuldades em cumprir as visitas 
domiciliares propostas pela Estratégia de Saúde da Família 
Palavras-chave: Enfermagem; Pesquisa; Saúde Pública 

 
 

8) CRIANÇA COM CÂNCER: TIPOS DE CÂNCER QUE OCORRE NA VIDA DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA 
HUMANIZADA 
SOBRAL, Ananda Karuline Fizi;    
JOAREZ, Érica Juliana;  
BARROS,Marcia Cristina S.;  
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
RIBEIRO, Juliana; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: O câncer configura-se como um problema de saúde pública mundial e mesmo com o aumento das 
perspectivas de cura na maioria dos casos, o diagnóstico é um momento estressante, tenso, coberto de 
incertezas e pode levar a um processo doloroso na vida dos familiares. Avaliar através de uma revisão 
bibliográfica os tipos de câncer infantil que ocorrem na vida da criança. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
de literatura, abrangendo artigos publicados no período de 2005 a 2010, do banco de dados informatizados 
Literatura da América Latina e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Resultados: Foram utilizados para 
revisão 10 artigos, os quais abordavam conteúdos relacionados a assistência de enfermagem , o câncer 
infantil e suas repercussão na vida da criança e família, que após a busca foram analisados. Na assistência à 
criança com câncer predomina o atendimento clínico, individual, curativo, centrado na área hospitalar, onde 
existe um aparato altamente sofisticado e uma grande intervenção artificial sobre a natureza dos corpos. A 
enfermagem é parte integrante deste processo de trabalho e para apreender a criança e atender às suas 
necessidades. Concluímos que ao falar sobre as necessidades do cuidador da criança com câncer, deve-se 
refletir sobre o quanto se pode falhar em ações básicas da assistência enquanto enfermeiros, como 
acolhimento, franqueza, empatia. Na maioria das vezes, a figura do cuidador é representada pela mãe que se 
dedicam integralmente ao filho doente durante o período de internação, em muitos casos esquecem até de si 
mesmo. O enfermeiro deve ter habilidade para compreender e modificar suas atitudes diante do cuidador e 
família ir alem da competência técnica, fazer do ambiente hospitalar o mais familiar possível. 
Palavras-chave: : Assistência de Enfermagem a Criança com Câncer, Câncer Infantil e Família. 
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9) A GRAVIDEZ UM PROCESSO FISIOLÓGICO COMPREENDIDO PELA SEQUÊNCIA DE OCORRIDAS 
ADAPTAÇÕES NO CORPO DA MULHER 
MENEZES,Fabiana dos Santos Menezes; 
OLIVEIRA, Ariadne Ainá M.; 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
RIBEIRO, Juliana; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A gravidez é vista como um processo fisiológico compreendido pela seqüência de adaptações 
ocorridas no corpo da mulher a partir da fertilização. Nesse período, a gestação se transforma tanto do ponto 
de vista biológico como social. 
Palavras-chave: : Gestação , Gravidez alto risco, Adaptação fisiológicas. 

 

10) ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO JUNTO À CRIANÇA COM CÂNCER 

OLIVEIRA, Nathália;  

Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  

  
Bertolin, Daniela Comelis; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Atualmente o índice de neoplasias em crianças aumenta a cada ano, necessitando de 

profissionais qualificados e preparados psicologicamente. Este projeto visa a capacitação dos enfermeiros 
perante o convívio com as crianças portadoras de câncer, e a qualidade de vida fora do ambiente de trabalho, 
tanto físicas pelo excesso de serviço, quanto mental por confortarem pacientes e necessitarem de amparo. 
Com base em dados bibliográficos de 2001 a 2011 pesquisados nos sites Scielo (Scientific Eletronic Library 
Online) e Inca (Instituto Nacional do Câncer) será feita uma revisão literária em pacientes com leucemia, 
mieloma múltiplo, linfoma e suas classificações, visando o índice de capacitação dos profissionais enfermeiros 
perante as situações citadas. 
Palavras-chave: : Câncer Infantil, Enfermeiros, Capacitação. 

 
 
 

11) PARTO HUMANIZADO: REVISÃO DE LITERATURA 

MACEDO,Daniela dos Santos; 

SILVA,Danielli Cristina Andrade;  

Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  

  
SANTOS, Natalia Sperli Geraldes Marin; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Parto humanizado envolve técnicas para melhorar o alivio da dor favorecendo com isso um parto 
tranqüilo e seguro, enriquecendo as relações entre mãe/recém -nascido. Este estudo tem por objetivo analisar, 
na literatura, os aspectos abordados sobre parto humanizado no período de 2005 a 2010. Para tal, realizou-se 
uma busca nas bases de dados Scielo, Lilacs e BIREME utilizando as palavras-chave: parto humanizado, 
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parto normal, humanização. A maioria das publicações revela a importância da humanização no parto, 
principalmente nas alternativas do alívio não farmacológico da dor, além de demonstrar que a busca da 
humanização tem avançado mas ainda existem distorções sobre o este processo. 
Palavras-chave: : parto, humanizado,técnicas. 
 
10) INCONTINÊNCIA URINÁRIA ENTRE OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTÊMICA DA 
LITERATURA 

GUARDIA, Lissi; 

Acadêmica do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  

  
RIBEIRO, Juliana; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Segundo o Consenso Intencional de Continência (CSI) a Incontinência Urinária é uma perda 
involuntária de urina que altera vida de toda mulher, o tipo mais comum de IU é o de esforço (IUE) que ocorre 
devido aos mínimos esforços físicos, podendo ser agravar com avanço da idade 
Palavras-chave: : Incontinência Urinária, Saúde da Mulher, fatores de Riscos, enfermagem. 
 

 
 

11) ANEMIA FALCIFORME: QUALIDADE DE VIDA, PROBLEMA DE SAPUDE PÚBLICA 

GUIDUCCI, Ana Carolina Fernandez; 

SILVA, Josiane Fidelis da Silva ; 

Acadêmicas do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  

  
MEDEIROS, Ana Carolina; 
Docente do Curso de Enfermagem da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Segundo o Consenso Intencional de Continência (CSI) a Incontinência Urinária é uma perda 
involuntária de urina que altera vida de toda mulher, o tipo mais comum de IU é o de esforço (IUE) que ocorre 
devido aos mínimos esforços físicos, podendo ser agravar com avanço da idade 
Palavras-chave: : Incontinência Urinária, Saúde da Mulher, fatores de Riscos, enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37

RESUMOS – ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
 
1) AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS REOLÓGICOS DO XAROPE DE CANA-DE-AÇÚCAR DE ACORDO 
COM O TEOR DE DEXTRANA NO CALDO  
VERGANI,Mário Augusto; 
Acadêmico do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
CATELAM, Kelly Tafari; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: O xarope é o produto resultante da evaporação parcial do caldo de cana clarificado de consistência 
aproximada de 65°Brix, sendo suas propriedades reológicas muito importantes para a indústria. A reologia 
desempenha um importante papel no desenvolvimento, fabricação e processamento de produtos alimentícios. 
As propriedades reológicas também servem como um meio de controlar e monitorar um processo industrial. A 
crescente necessidade e procura dos parâmetros reológicos para os diversos fluidos manipulados nas 
indústrias de processamento está ligada também a grande importância econômica que estes fluidos e 
equipamentos de manipulação representam atualmente. O trabalho teve por objetivo determinar os 
parâmetros reológicos do xarope de cana, como a viscosidade, através do ajuste de equações matemáticas 
aos gráficos obtidos de tensão de cisalhamento e taxa de deformação do fluido, e se há variação destas 
propriedades de acordo com a concentração de dextrana no caldo da matéria-prima. As amostras de xarope 
de cana de açúcar foram obtidas em usina situada em Catanduva (SP). O teor de sólidos solúveis (°Brix) das 
amostras foi obtido através de refratômetro digital e a determinação dos parâmetros reológicos efetuada em 
viscosímetro de Brookfield com geometria de cilindros concêntricos (modelo LVT, Braseq), disponível em 
empresa do setor de saneantes, de Catanduva (SP). Com os ensaios dos parâmetros reológicos a serem 
realizados, serão obtidas curvas de escoamento as quais serão ajustadas aos modelos matemáticos de 
fluidos específicos (modelos de Newton, Lei de Potência, Bingham e Herschel-Bulkley). Os resultados serão 
avaliados em relação à concentração de dextrana no caldo analisados no mesmo período de coleta da 
amostra. 
Palavras-chave: xarope, reômetro de Brookfield, cilindros concêntricos, dextrana. 
 
2) ALIMENTOS EMBUTIDOS 
PELEGRINI, Aline Daroz;  
FRANCO, Aline ; 
OLIVEIRA, Patrícia Moreira de;  
FARIA, Rhaiza Roveda Soares; 
Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
BENEDETTI, Patrícia de Carvalho Damy; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Os alimentos embutidos surgiram da necessidade de conservação das carnes. Com a correria do 
dia a dia e o desenvolvimento da industrialização, esses alimentos passaram a ser bastante utilizados na 
alimentação. Além de oferecer praticidade, tais produtos são muito saborosos. Embutidos são produtos 
obtidos a partir do processo de moagem da carne em uma granulometria que varia de grossa a fina conforme 
o tipo de produto, condimentado e embutido. Usa tripa natural ou artificial (filme comestível), para dar forma e 
possibilitar o processamento subseqüente. A base dos embutidos é a carne, principalmente a suína. 
Atualmente, é possível encontrar variedades destes produtos à base de aves, como o frango e o peru. Além 
da carne, os ingredientes básicos dos embutidos são a gordura, o sal, os açúcares, nitratos e nitritos, 
especiarias, conservantes e as tripas. São exemplos de alimentos embutidos: bacon; blanquete de Peru; copa, 
lingüiças, lombo defumado; morcela; mortadela; paio; presunto, salame; salsicha e salsichão. O presente 
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trabalho teve como objetivo, explicar o conceito, processamento, aplicações e equipamentos de Alimentos 
Embutidos. 
Palavras-chave: Alimentos embutidos, processamento, conservação 
 
3) Produção de Cerveja 
MATHIAS, Jéssica Carolina; 
GALVES, Laíssa Gorgatto;  
SOUZA, José Henrique dos Santos;  
PORTA, Daniel Gonçalves;  
SOUZA, Wagner Tadeu de;  
Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
BENEDETTI, Patrícia de Carvalho Damy; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A origem do nome “Cerveja” chamada de “beer” pelos ingleses, palavra provavelmente de origem 
anglo-saxônica – “baere” significa cevada. É a mesma matriz do alemão “bier”, do francês “biére” e do italiano 
“birra”. O nome português “cerveja” e o espanhol “cerveza” são derivados do latim “cervesia” “Cerevisia” ou 
“cervesia”, segundo o Houaiss: palavra de origem gaulesa que significa “bebida fermentada”. A mais antiga 
fábrica de cerveja em atividade está em Freising, na Baviera Alemã (região de Munique): Cervejaria 
Weihenstephan, desde 1040 (iniciada pelos monges beneditinos). Na América Sul, séculos antes da chegada 
dos espanhóis, os incas já produziam cerveja de milho. Os ingredientes básicos da cerveja são: água, malte, 
lúpulo e levedura, porém em muitos países podemos encontrar cervejas produzidas com cereais não 
malteados (arroz, milho e cevada não malteada), além da adição de adjuntos (gritz de milho, high maltose e 
frutas). O processo de fabricação da cerveja envolve 11 etapas distintas: malteação, moagem do malte, 
mosturação ou brassagem, filtragem do mosto, fervura do mosto ou cozimento, resfriamento do mosto, 
fermentação, maturação, filtração, enchimento/envase e por fim a pasteurização. O presente trabalho teve 
como objetivo explicar o conceito, processamento, aplicações e equipamentos da Produção de Cerveja. 
Palavras-chave: Cerveja, processamento, pasteurização  
 
4) PRODUÇÃO DE GELATINA 
BARONI, Desiree Augusta Moreira; 
SILVA, Giovania Pereira Domingos; 
FERRASSOLI, Karina Peres;  
SIQUEIRA, Luana Pizoni; 
MURONI, Paolla Moraes;  
PELAIS, Paulo Francisco Roma; 
BRUNO, Tamires Ferraz;  
Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
BENEDETTI, Patrícia de Carvalho Damy; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A gelatina é uma proteína derivada da hidrólise parcial do colágeno animal, contido em ossos e 
peles, principalmente de suínos e bovinos. A conversão do colágeno em gelatina pode ser obtida através do 
aquecimento do colágeno, em meio ácido ou alcalino. O processo produtivo de obtenção da gelatina consiste 
de três etapas: tratamento da matéria-prima, extração da gelatina e purificação/secagem. As propriedades 
funcionais das gelatinas são dependentes das suas propriedades físico-químicas e estruturais, que serão 
determinantes para definir sua aplicabilidade. A qualidade de uma gelatina é determinada por parâmetros 
como rigidez do gel, viscosidade, capacidade de intumescência. A força do gel é a principal propriedade da 



 

 39

gelatina e esta característica determina seu valor comercial. Exemplos de alimentos com gelatina são as 
sobremesas de gelatina e as gomas. A gelatina pode também ser usada como estabilizante ou espessante de 
sorvete, geléia, iogurte, queijo, margarina, etc. O presente trabalho teve como objetivo explicar o conceito, 
processamento, aplicações e equipamentos da Produção de Gelatina. 
Palavras-chave: Gelatina, processamento, colágeno. 
 
5) LIOFILIZAÇÃO 
TERRONI, Henrique Cesar;  
DE JESUS, Jéssika Menichelli;  
ARTUZO, Loredana Thaessa; 
VENTURA, Lucina Valiante;  
SANTOS, Roseli Fernandes;  
Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
BENEDETTI, Patrícia de Carvalho Damy Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Liofilização é uma tecnologia de secagem que constitui na remoção da água através da sublimação. 
Ocorre quando o alimento congelado, isto é, quando todo o seu conteúdo de água está na forma de gelo, é 
submetido a condições de pressões muito baixas. O produto é colocado em câmaras herméticas, o ar de 
dentro é removido através de bombas de alto vácuo, criando a condição para que ocorra a sublimação da 
água. A água passa de seu estado sólido para o gasoso a temperaturas muito baixas e sem a presença de 
oxigênio, fatores muito favoráveis para a preservação das características nutricionais de um alimento. Indicado 
para produtos que tenham elementos sensíveis ao calor, como proteínas e vitaminas, a liofilização conserva 
as propriedades nutritivas, pois as membranas das células não se rompem com a perda do vapor de água. 
Praticada em pequena escala no Brasil há mais de dez anos, passa agora para a produção de alimentos 
disponíveis em supermercados, como frutas, legumes e verduras, carnes, sopas, sucos em pó, etc. O 
presente trabalho teve como objetivo explicar o conceito, processamento, aplicações e equipamentos da 
Liofilização.  
Palavras-Chave: Liofilização, processamento, produtos liofilizados. 
 
6) ENCAPSULAÇÃO DE AROMAS  SILVIA 
 
SILVA, Lorrayne Taynara Koga; 
OLIVEIRA, Mayara Ronchi de; 
GOMES, Thaine Oliveira, 
Acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
BUENO, Silvia Messias; 
Docentes do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A indústria de aromas necessita de novas tecnologias que projetamos óleos essenciais do meio 
ambiente devido à volatitilidade e facilidade de oxidação na presença de luz, ar, umidade e temperaturas 
elevadas; atualmente para conferir esta proteção, usa-se a microencapsulação, entre outras técnicas. O 
objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisai da literatura sobre encapsulação de aromas e seus 
principais métodos de utilização na indústria alimentícia. 
Palavras-chave: aromatização, encapsulação, alimentícia. 

 
7) AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUAS SANITÁRIAS 
COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE CATANDUVA/SP 
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VERGANI, Mario Augusto; 
Acadêmico do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
BUENO, Silvia Messias; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: O Hipoclorito de Sódio é um composto químico comumente empregado nas indústrias de água 
sanitária, possuindo dentre outras características, ação desinfetante e antimicrobiana.O presente trabalho tem 
como objetivo a avaliação de diferentes marcas de água sanitária encontradas na região da cidade de 
Catanduva/SP. 
Palavras-chave: hipoclorito de sódio, água sanitária, microbiológica. 
 
8) ALIMENTOS IRRADIADOS  
AGUIAR, Allan Roberto; 
PORTA, Daniel Gonçalves;  
MANHEZZI, Rosa Maria;  
SOUZA, Jose Henrique Dos Santos;  
SOUZA, Wagner Tadeu De;  
Acadêmicos do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
FRANCHI, Claudia Maria G. Gonçalves;  
GARCIA, Graziele Aparecida Chiuchi;  
Docentes do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A irradiação pode ser utilizada na conservação dos alimentos, reduzindo perdas causadas por 
processos fisiológicos, além de eliminar ou reduzir micro-organismos, tornando os alimentos mais seguros ao 
consumidor. É um processo físico de tratamento no qual alimentos como carnes bovina, de peixe e de frango, 
queijos, grãos e frutas, são submetidos a doses controladas de radiação ionizante. Este trabalho teve como 
objetivo demonstrar os riscos e benefícios do consumo de alimentos irradiados, sendo que quando usada em 
pequenas doses, a irradiação pode aumentar a vida de prateleira do produto, porém, pode influenciar suas 
características físicas e sensoriais. 
Palavras-chave: alimentos, irradiação,ionizante. 
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RESUMOS – FARMÁCIA 
 
1) COX: ALVO FARMACOLÓGICO DOS AINES 
PIRES, Camila Almeida 
Acadêmicas do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
PANCOTE, Camila Garcel; 
TOLEDO, Luciani Gaspar; 
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Os antiinflamatórios não-esteróides (AINEs) estão entre os fármacos mais prescritos e utilizados do 
mundo. Estes fármacos inibem as ciclooxigenases, enzimas responsáveis pela transformação do ácido 
araquidônico em prostaglandinas flogísticas, pela ação da enzima fosfolipase A2. 
Palavras-chave: antiinflamatórios; ciclooxigenases; inflamação. 
 
 
2) ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO TÓPICA A 
PARTIR DO EXTRATO ALCALOÍDICO DE SOLANUM LYCOCARPUM 
TIOSSI, Renata Fabiane Jorge; 
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Solanum lycocarpum St. Hil. (Solanaceae), popularmente conhecida como “lobeira” é nativa do 
Cerrado brasileiro. O extrato alcaloídico (EA) dos frutos desta planta apresenta majoritariamente os 
heterosídeos alcaloídicos solasonina e solamargina, os quais apresentam atividades antidiabéticas e 
anticâncer de pele. Porém, sabe-se que estes compostos apresentam caráter básico e, por isso, seu 
desenvolvimento farmacotécnico é desafiador. Assim, para o sucesso no desenvolvimento de formulação de 
uso tópico é necessário realizar estudos de pré-formulação, tais como investigação das propriedades de 
solubilidade (SL) e de coeficiente de partilha octanol-água (CP). 
Palavras-chave: desenvolvimento, formulação tópica, alcaloídico. 
. 
 
3) PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS 

GUIMARÃES, Tatiane Peixoto Cera; 
Acadêmica do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
PANCOTE, Camila Garcel; 
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
 

Resumo: A Química Farmacêutica Medicinal tem como principal objetivo o Planejamento e Desenvolvimento 

de novos fármacos. Os fármacos originados de processos de síntese orgânica estão superando, em número, 

aos obtidos de fontes naturais. Sendo assim, inúmeros processos de obtenção de fármacos estão sendo 

utilizados, desde modificações na estrutura das moléculas até a utilização de ferramentas computacionais que 

auxiliam no Planejamento de Fármacos. Portanto esse presente trabalho tem como principal objetivo a 

realização de revisão de alguns processos utilizados no planejamento e desenvolvimento de novos fármacos, 
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tais como modificação molecular e utilização de ferramentas de modelagem molecular para realização de 

estudo de docking, baseando-se na estrutura da proteína-alvo. 

Palavras-chave: desenvolvimento de fármacos; planejamento de fármacos; docking. 
 
 
4) Avaliação da frequência de utilização de clonazepam dispensado em uma Unidade Básica de Saúde 

de São José do Rio Preto - SP. 

UCHOA,Pedro Ferreira Junior; 
Acadêmico do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
TOLEDO,Luciani Gaspar;  
PANCOTE, Camila Garcel; 
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O presente estudo tem por avalia a frequência da utilização de clonazepam e analisar fatores 

associados ao uso, tais como idade, gênero, uso prolongado e possíveis interações medicamentosas. 

Palavras-chave: clonazepam, unidade básica de saúde, avaliação. 
 
 
5) SELEÇÃO DE LINHAGENS FÚNGICAS TERMOFÍLICAS PRODUTORAS DE POLIGALACTURONASES 
SILVA, Vanessa Ramos; 
Acadêmico do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
MARTIN, Natalia; 
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a versão para a língua inglesa dos gibis do 
Cebolinha e do Chico Bento do cartunista Mauricio de Sousa.  O personagem Cebolinha foi escolhido em 
razão de apresentar um problema de dislalia e o personagem Chico Bento devido sua linguagem regionalista, 
possibilitando-nos analisar os desafios enfrentados pelo tradutor durante os processos de reconstrução de 
sentido na língua de chegada. Este trabalho foi realizado com o auxílio do livro Procedimentos Técnicos da 
Tradução de Heloísa Gonçalves Barbosa, os quais nos permitiram analisar os contextos e e as traduções em 
que os personagens escolhidos para esta pesquisa estavam inseridos. É importante destacar que não é 
objetivo desta pesquisa julgar as traduções analisadas, mas observar e apontar as dificuldades da tradução de 
palavras e expressões da cultura brasileira. 
Palavras-chave: Linguagem regionalista, modalidades tradutórias. 
 
6) ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE ANTIBIOTICOS CONTRA BACTÉRIAS PATOGÊNICAS  
NOGUEIRA, Alessandra Maria Stefani; 
PEREIRA, Franceline Gracielle Bento; 
BELCHIOR, Lisliana Garcia; 
FREITAS, Leizer Cordeiro da Silva 
Acadêmicos do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
BUENO, Silvia Messias; 
MARIOTTI, Stella Flávia Renzeti 
Docentes do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
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Resumo: Os antibióticos exercem uma atividade inibidora sobre microrganismos patogênicos. Neste 
trabalho foi estudada a atividade antimicrobiana de oito antibióticos de amplo espectro sobre bactérias 
Gram negativas e positivas, com o objetivo de analisar a eficiência destas drogas. Através dos 
resultados obtidos observou-se que 50% dos antibióticos testados não apresentam atividade sobre 
todas as bactérias testadas, levando a conclusão que o uso inadequado destas drogas pode levar a 
resistência microbiana. 
Palavras-chave: eficiência, antibióticos, bactérias patogênicas. 
 
7) ISÔMEROS ÓPTICOS DE FÁRMACOS E SEUS EFEITOS TERAPÊUTICOS 

SEGURA, Everton Mochetti; 
MENDONÇA, Maiko Pradela  
TRALLI, Jessica Beatriz; 
 Acadêmicos do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
PEDRO, Maria Angélica Marques; 
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
   
Resumo: O objetivo deste estudo é fazer uma revisão bibliográfica sobre a importância destes isômeros para 

a indústria farmacêutica.  

Palavras-chave: isômeros, ópticos, farmácos. 
 
 

8) Aplicação da Secagem por spray drying para a produção de extratos vegetais secos 

SOUZA, Aline Viviane; 

FERNANDES,Jean Felipe; 

GALVAO, Poliana;  

Acadêmicos do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
PEDRO, Maria Angélica Marques; 
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
   
Resumo: A maioria dos medicamentos fitoterápicos registrados no Brasil apresenta-se sob a forma 

farmacêutica sólida, utilizando extratos secos como principal matéria-prima ativa. A técnica de secagem por 

aspersão (Spray Drying) tem sido amplamente aplicada na obtenção de extratos secos com melhores 

características tecnológicas e maior concentração de constituintes com atividade biológica. Em um contexto 

geral, a utilização de extratos de plantas para propósitos medicinais tem suscitado maior interesse nos últimos 

anos. No Brasil encontram-se registrados 512 medicamentos fitoterápicos, dos quais mais de 70% 

apresentam-se como formas farmacêuticas sólidas A matéria-prima para estes produtos é constituída, 

majoritariamente, por extratos secos, os quais dentre as suas vantagens incluem a maior estabilidade química, 

físico-química e microbiológica, mais fácil padronização, maior concentração de compostos ativos e mais 

elevada capacidade de transformação em diferentes tipos de formas farmacêuticas sólidas. O objetivo 
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principal da secagem na área farmacêutica é a retirada da água, responsável por propiciar um meio reacional 

propício para reações químicas, fenômenos físicos e proliferação microbiana. Tendo em vista a predominância 

de produtos secos oriundos de vegetais como constituintes de medicamentos fitoterápicos e da técnica de 

secagem por aspersão (spray drying) como etapa de obtenção dos mesmos, este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma revisão sobre o processo de secagem por aspersão além de relacionar trabalhos que 

utilizaram esta técnica.  

Palavras-chave: Secagem, spray drying, extratos vegetais secos. 
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RESUMOS – FISIOTERAPIA 
 
1) INCIDÊNCIA DE DOR EM FISIOTERAPEUTAS 
COSTA, Carla Souza; 
SERENI, Luana Leão; 
LOPES, Letícia Costa; 
Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Ana Flávia Naoum; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Os profissionais da área de Saúde estão sujeitos a altos índices de dor na coluna vertebral e a 
lombalgia é uma das queixas dolorosas mais freqüentes na prática clínica. Os fisioterapeutas estão entre os 
profissionais que mais apresentam estes tipos de disfunção. Esta pesquisa tem por objetivo verificar a 
incidência e a intensidade de dor em fisioterapeutas da cidade de São José do Rio Preto e região que atuam 
nas diversas especialidades desta profissão.  
Palavras-chave: incidência, dor, fisioterapeutas. 
 
2) AVALIAÇÃO POSTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DO SOFTWARE SAPO 
JESUS,Leticia da Silva; 
TELLETTE,Rafaela Dias; 
CARVALHO, Gabriele Silva de; 
Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Ana Flávia Naoum; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: As alterações posturais da coluna vertebral são um problema funcional ou estrutural encontrado na 
infância e na adolescência que trazem riscos para o desenvolvimento e devem ser diagnosticadas e tratadas o 
mais precocemente. A avaliação postural é o passo inicial para qualquer tratamento fisioterapêutico. Existem 
algumas formas de realizar essa avaliação como a fotogrametria e o Software para Avaliação Postural (SAPO) 
que é um programa que se fundamenta na digitalização de pontos espacialmente definidos.  O Sapo foi 
desenvolvido com o objetivo de avaliar o alinhamento e controle postural de adultos e jovens por meio de um 
método quantitativo de avaliação postural. 
Palavras-chave: Avaliação postural computadorizada, alterações posturais em crianças e adolescentes, 
software SAPO. 
 
3) BENEFÍCIOS DA TÉCNICA GODOY & GODOY EM PÓS OPERATÓRIO DE FRATURA DE TIBÍA: 

ESTUDO DE UM CASO 

SONCIN, Vitor Fígaro Soncin; 
CRIVELIN, Rodrigo Neves; 
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RODRIGUES, Daniela Fernanda; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
 
Resumo: A fratura da diáfise da tíbia é a fratura de osso longo mais freqüentemente tratada pelos  
ortopedistas. 
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O estudo tem como objetivo descrever as técnicas de Godoy & Godoy e verificar os efeitos da drenagem 
linfática manual associada a drenagem linfática mecânica no tratamento em linfedema de membro inferior de 
uma paciente submetida a cirurgia de fratura de tíbia distal por trauma indireto. 
A principio a paciente foi submetida a tratamento fisioterapêutico onde realizava as sessões duas vezes ao dia 
durante 50 minutos a sessão de drenagem linfática manual associada à mecânica.   
Com o estudo pôde-se concluir que a Técnica Godoy & Godoy  é eficaz no tratamento do linfedema 
encontrado em pacientes pós cirurgiados de fraturas de tíbia. 
Palavras-chave: benefícios, técnica Godoy, tíbia. 
 
4) AVALIAÇÃO FUNCIONAL DO OMBRO PÓS REPARAÇÃO DO MANGUITO ROTADOR 
ALVES, Anne Mirielle Ferraz; 
CARDOSO, Eliana Mota; 
Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MORAIS, Thiago Lopes Barbosa; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: As lesões na estrutura do manguito rotador representam umas das maiores causas de incapacidade 
do ombro e estão entre as queixas mais freqüentes na prática clínica. Objetivou-se neste estudo avaliar 
funcionalmente pacientes submetidos ao reparo cirúrgico, por via aberta, das lesões do manguito rotador e ao 
tratamento fisioterapêutico. Foram avaliados 7 pacientes (7 ombros direitos dominantes), sendo 4 mulheres e 
3 homens com idade média de 61 anos (47 a 79) diagnosticados com ruptura parcial do tendão do músculo 
supraespinhoso. A avaliação foi realizada através dos critérios da UCLA pré e pós o tratamento 
fisioterapêutico, também foi avaliada a qualidade de vida desses pacientes com o questionário SF-36 após 6 
meses de fisioterapia. Os resultados encontrados demonstraram que após o tratamento fisioterapêutico, 
segundo os critérios da UCLA, 4 pacientes (57%) apresentaram resultados bons e 3 (43%) apresentaram 
resultados excelentes, quanto a avaliação da qualidade de vida segundo os escores do SF-36 apenas um 
paciente apresentou resultado abaixo da média para os domínios limitação por aspectos físicos e limitação por 
aspectos emocionais, sendo que, para todos os outros pacientes os resultados encontrados ficaram acima da 
média, sendo os resultados iguais ou maiores que 50 em todos os domínios. Assim, conclui-se que a 
reparação cirúrgica e o tratamento fisioterapêutico proporcionaram bons e excelentes resultados para esse 
grupo de pacientes.  
Palavras-chave: ombro, manguito rotador, lesão. 
 
5) BENEFÍCIOS DA ACUPUNTURA PARA CRIANÇAS ASMÁTICAS 
YAO,Chen Chin; 
AGUIAR, Cristiane; 
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MACHADO, Carla Silva; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Este trabalho tem a finalidade de fazer um levantamento bibliográficas das pesquisas mais recentes 
sobre a comprovação dos benefícios da acupuntura no tratamento de crianças portador da doença. 
Palavras-chave: crianças asmáticas, acupuntura, medicina tradicional chinesa. 
 
6) BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA COM ÊNFASE EM MEMBROS SUPERIORES NO TRAUMATISMO 
RAQUIMEDULAR: RELATO DE UM CASO 
 
SOUZA, Donizeti Junior; 
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FRANZINI, Luis Henrique; 
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RODRIGUES, Daniela Fernanda; 
TAVARES, Fernando; 
Docentes do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O traumatismo raquimedular (TRM), é uma grave síndrome incapacitante, caracterizada por 
alterações motoras, de sensibilidade e de função autonômica da medula espinal abaixo e ao nível de sua 
lesão. A finalidade deste trabalho foi aprimorar a funcionalidade física e reduzir incapacidades da paciente. 
Inclui uma ampla gama de atividades que previnem complicações como encurtamentos, fraqueza muscular e 
deformidades osteomusculares. 
 Foi realizado um tratamento fisioterapêutico durante três meses, duas vezes por semana durante quarenta e 
cinco minutos, foi feito uma avaliação para verificar o grau de independência funcional da paciente e ao fim 
outra avaliação (pós teste) foi feito comparando os resultados obtidos 
Palavras-chave: Traumatismo Raquimedular. Fisioterapia. Membros Superiores. Escala FIM. 
 
 
7) INCIDÊNCIA DE CARDIOPATIAS CONGÊNITOS EM PORTADORES DE SINDROME DOWN 
ALCANTARA, Eliene; 
ZUPIROLLI, Isabela Gabriel;  
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MACHADO, Carla Silva; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: A síndrome de Down é a mais comum e bem conhecida de todas as síndromes mal-formativas na 
espécie humana.O objetivo desse estudo tem por verificar a incidência de cardiopatias congênitas em 
portadores de síndrome de Down. 
Palavras-chave: incidência; cardiopatias, down. 
 
 
8) EFEITOS DELETÉRIOS DA PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE E A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA 
SOUZA, Francisca Jakeline de; 
JESUS, Tamiris Fernanda Pereira de; 
Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RODRIGUES, Daniela Fernanda; 
TAVARES, Fernando; 
Docentes do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: As porfirias são distúrbios adquiridos ou herdados que envolvem enzimas formadas pelo processo 
da síntese da heme, que apresentam uma relação importante com fatores genéticos e ambientais. A porfiria 
aguda intermitente é uma das formas mais comuns de origem hepática e acontece pelo acumulo de ácido 
delta-aminolevulinico e do porfobilinogênio pela ação da enzima porfobilinogênio-deaminase que se torna 
deficiente.É uma patologia rara, e traz um quadro de alterações neurológicas importante com dores 
abdominais e convulsão, acomete o sistema nervoso periférico , traz alterações psiquiátricas, motoras e 
neurológicas.Este estudo teve como objetivo demonstrar a importância da fisioterapia nas alterações motoras 
dos pacientes portadores de Porfiria Aguda Intermitente assim como relatar todos os efeitos deletérios da 
patologia. Foi pesquisado artigos científicos atuais, livros específicos e o site brasileiro de Porfiria. Concluiu-se 
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a importância do estudo, pois a fisioterapia traz benefícios para os portadores, melhorando a qualidade de 
vida, e reduzindo as complicações motoras e os malefícios da patologia em questão. 
Palavras- chave: Porfiria. Fisioterapia. Alterações Motoras. 
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RESUMOS – LETRAS  
 
1) A TRADUÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

CERVANTES, Geovana Lima; 
CARNAVALLI, Patrícia ; 
Acadêmicas do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
MARTINS, Elisângela Fernandes; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo mostrar como o Método Gramática Tradução pode ser 

trabalhado e suas vantagens em salas de aula para aquisição de uma segunda língua. Método, este que por 

muito tempo foi considerado desaconselhável e desnecessário. Para isso buscou-se fundamentação nas 

teorias em técnicas sobre aprendizado para provar como o ato tradutório pode apresentar benefícios na 

aprendizagem de língua estrangeira e como essa metodologia vem sendo usada nos dias atuais por 

instituições de ensino de idiomas e por materiais didáticos de nosso país. 

Palavras- chave: tradução, metodologia de ensino, ensino de línguas estrangeiras. 

 
2) TRADUÇÃO DO HUMOR NAS TIRAS “CYANIDE AND HAPPINESS”: ADAPTAÇÃO E EMPRÉSTIMOS 
TRADUTÓRIOS. 
 
Rezende, Bruna Vançam de;  
Aquino, Vitor Monteiro de; 
Acadêmico dos Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
AMORIM, Lauro Maia; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Neste trabalho, mostraremos a criatividade do tradutor no ato tradutório das tiras de humor “Cyanide 
and Happiness” ao utilizar duas modalidades tradutórias: a adaptação e o empréstimo. Para isto, 
apresentaremos uma breve definição a cerca das duas modalidades tradutórias envolvidas (a adaptação e o 
empréstimo), das tradicionais teorias do humor e analisaremos a tradução para o português de duas tiras do 
“Cyanide and Happiness”.   
Palavras-chave:  Tradução; tiras; adaptação; empréstimo. 
 
3) UMA ANÁLISE DOS DIÁLOGOS ENTRE AS PERSONAGENS HEATHCLIFF E CATHERINE NA 
TRADUÇÃO DO ROMANCE “WUTHERING HEIGHTS” DE EMILY BRONTË 
BRAZ, Caroline da Motta; 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
MARTINS, Elisângela Fernandes; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O presente trabalho visa analisar os diálogos entre Heathcliff e Catherine no romance “Wuthering 
Heights”, de Emily Brontë, para compará-los com a tradução de Oscar Mendes, denominada “O Morro dos 
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Ventos Uivantes”, para verificar quais procedimentos técnicos da tradução foram utilizados pelo tradutor no 
momento em que realizou seu trabalho. O estudo se baseará na história da tradução, na teoria da tradução de 
Arrojo, teoria de literatura  de Amora e procedimentos técnicos da tradução de Barbosa.  
Palavras-chave: Tradução. O Morro dos Ventos Uivantes. Literatura. Emily Brontë. Oscar Mendes.    
 
 
4) O CARÁTER CRÍTICO DOS POEMAS MODERNOS 
CARDIEL, Vanessa Stanford; 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  

 
MARTINS, Elisângela Fernandes; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Ao longo do presente projeto de pesquisa foram realizados estudos acerca da metalinguagem para 

melhor compreensão das concepções contidas na mesma e como esta opera no poema do autor brasileiro Carlos 

Drummond de Andrade (1902-1987), a fim de observar como o poema moderno pergunta-se sobre si mesmo, ou 

seja, como “constrói-se contemplando ativamente a sua construção” (CHALHUB, 1988, p. 42). O projeto procurou 

investigar o caráter crítico dos poemas modernos, centrando-se nos metapoemas. A segunda parte do trabalho 

constituiu-se da comparação da tradução encontrada do metapoema previamente analisado do autor acima citado, 

para então, identificarmos neste, os mesmos princípios metalingüísticos encontrados no original. 

 
Palavras – chave:  Search for Poetry, Tradução de poesia, metalinguagem, A procura da poesia. 
 
 
5) TRADUÇÃO DE DETERMINADOS TERMOS DA HISTÓRIA 
MELO, Marcia Regina Cardoso; 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MARTINS, Elisângela Fernandes; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo O trabalho consiste em analisar a tradução de determinados termos da história, como nomes 
próprios, locais e substantivos do livro Harry Potter and the Sorcerer’s Stone de J. K. Rowling, tradução 
realizada por Lia Wyler. Discutiremos a fidelidade e a autonomia do tradutor em relação à obra original 
e refletir sobre o processo tradutório a partir de discussões iniciais propostas pelos teóricos como Aubert 
(1994), Rónai (1981). 
Palavras-chave: tradução, história, Harry Potter 
 
6) DICIONÁRIOS BILÍNGUES DE LÍNGUA INGLESA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DAS VERSÕES 
PINHEIRO, Rafaela Ramires; 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
MARTINS, Elisângela Fernandes; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
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Resumo: Neste trabalho, da perspectiva teórica da Análise de Discurso em articulação com a Tradução, 
analisamos comparativamente dois dicionários: Webster’s: Dicionário Inglês/Português (2003), de Antônio 
Houaiss, Webster’s: Dicionário Portuguese/English (2003), de James Taylor. Esse trabalho divide-se em três 
partes. Na primeira, apresentamos nossa perspectiva teórica. Na segunda parte, iniciamos as análises dos 
dicionários, ou seja, analisamos os prefácios, os autores das obras lexicográficas. Por fim, analisamos uma 
série de verbetes com o intuito de refletir como as versões (português/inglês – inglês-português) funcionam 
nos diferentes instrumentos linguísticos. 
Palavras-chave: dicionários, bilíngües, língua inglesa. 
 
 
7) FANFICTIONS E SUA CLASSIFICAÇÃO NO RAMO LITERÁRIO 
MILANI, Paula Renata; 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
FRAGA Denise; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo Fanfictions, mais comumente conhecida pelo acrônico “fanfics” ou até mesmo “fics, literalmente 
traduzida para “ficção de fã”, são histórias que fãs escrevem sobre personagens e/ou universos ficcionais dos 
quais gostam. 
A prática de escrever histórias baseadas em outras já existentes vem desde o século XVII, mas com o 
surgimento das leis dos direitos autorais elas se tornaram escassas. Contudo, na década de 90, com a grande 
popularização da internet, elas voltaram com força e, desde então, vêm crescendo rapidamente e ganhando 
cada vez mais espaços na rede e na vida de leitores apaixonados por suas histórias favoritas, especialmente 
sagas que fizeram parte de suas vidas por anos, quando não, décadas. 
Dentre todas essas sagas, a grande vencedora de hospedagens de fanfics são relacionadas a Harry Potter. 
Por esse motivo, todas as fanfictions analisadas para essa pesquisa serão retiradas unicamente deste 
universo. 
Esse projeto tem como objetivo conhecer mais sobre as fanfictions e seu valor não apenas na internet, mas 
fora dela; além disso, observaremos se a crítica literária reconhece tais produções como parte do universo 
literário e, se sim, qual seria sua classificação dentro dele. Este estudo também espera descobrir as razões 
que motivam tantos jovens e adolescentes a participarem avidamente desse universo e por que, apesar de 
tanto sucesso cibernético, as fanfictions ainda são tão pouco estudadas fora da rede. 
Palavras-chave: Fanfiction. Universo ficcional. Harry Potter. Internet. 
 
 
8) ODISSÉIA E MAR DE MONSTROS: INTERTEXTUALIDADES 
GARCIA, William Danilo Garcia; 
Acadêmico do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
FRAGA Denise; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O presente projeto busca investigar a relação intertextual existente entre as obras Odisséia, de 
Homero, e Mar de Monstros, de Rick Riordan. A obra grega tem como tema central o retorno do heroi Ulisses 
para o reino de Ítaca a fim de retomar seu reino e reencontrar a esposa Penélope e o filho Telêmaco. Na 
segunda, temos a narração dos fatos vivenciados por um garoto de 12 anos, chamado Percy Jackson, fatos 
esses que sofrem a interferência de seres mitológicos e que fazem referência a episódios vividos pelo heroi da 
narrativa homérica. A partir de teóricos como Laurent Jenny, Ítalo Calvino, Ingedore Koch, Diana Luz Pessoa 
de Barros e José Luiz Fiorin, verificaremos a retomada do texto clássico pela obra pós-moderna, a fim de 
analisar as modificações de sentido dela decorrentes. 
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Palavras-chave: Odisséia. Mar de monstros. Mitologia grega. Narrativa. Intertextualidade. 
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RESUMOS – NUTRIÇÃO 
 
1) ANALISE DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIOS E FÍSICO-ESTRUTURAIS DE EMPRESAS 
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 
PIRES,Karine da Silva; 
Acadêmica do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
BORGES, Ellen de Lima; 
Docente do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: A definição de vigilância Sanitária entende-se por um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens de prestação de serviços de interesse da saúde abrangendo: o controle de bens de 
consumo que compreendidas todas as etapas e processo, da produção ao consumo, e o controle da 
prestação de serviços que se relaciona direta e indiretamente com a saúde.  
Palavras chaves: Higiene, sanitário, manipulação de alimentos, contaminação de alimentos. 
 
 
2) A IMPORTÂNCIA DAS BOAS PRÁTICAS RELACIONADAS AO TREINAMENTO DE MANIPULADORES 

EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS 

PAULA, Ariane Verônica de Silva; 

CHABOLI,Fernanda Cristina; 

RAGONHA, Stephany;  

Acadêmicas do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
BORGES, Ellen de Lima; 
Docente do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Este estudo tem por finalidade divulgar a gravidade do problema quanto à falta de treinamento por 
parte dos manipuladores de alimentos capaz de causar contaminação aos alimentos  
Palavras chaves: boa práticas, manipuladores, contaminação. 
 
 
3) CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E ANABOLIZANTES DE FREQUENTADORES DE 
ACADEMIA DE NOVA ALIANÇA/SP 
ROSA, Vinicius; 
Acadêmico do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
MARTINS, Fabiana Perina;  
Docente do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: A suplementação esta se tornando comum no meio esportivo. A preocupação com um corpo 
perfeito tem levado a população a usar de forma abusiva suplementos nutricionais. O objetivo do estudo foi 
avaliar o consumo de suplementos nutricionais e anabolizantes em praticantes de academia de musculação 
de Nova Aliança - SP. Foi aplicado um formulário contendo nove questões. O estudo foi composto por 48 
homens e 12 mulheres. Verificou-se que 61% usavam suplementos, sendo 91% homens e 70% treinavam a 
mais de 1 ano. Quanto às prescrições, 59% originaram-se de amigos. O suplemento mais consumido foi à 
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creatina com 81%. O grupo de 18 a 29 anos foi o que mais consumiu suplementos e 83% parariam de usar se 
não fosse comprovado à eficácia. Quanto aos objetivos, 72% queriam hipertrofia muscular. 94% consideram 
que os suplementos têm efeito positivo e alcançam seus objetivos. Já os indivíduos que não usam 
suplementos, 95% consideram que atingem seus objetivos. O uso de anabolizantes foi relatado por 20% dos 
indivíduos e 91% recebeu a orientação de amigos Portanto, o consumo de suplementos e anabolizantes foi 
elevado e na maioria parte sem uma orientação adequada, sendo necessária a presença de profissionais 
qualificados nas academias. 
Palavras-chave: suplementos nutricionais, anabolizantes, nutrição esportiva. 
 
 
4) OBESIDADE INFANTIL: RISCOS E CONSEQUÊNCIAS 

Acadêmica do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
BORGES, Ellen de Lima; 
Docente do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O objetivo deste projeto de pesquisa é divulgar a gravidade da obesidade infantil atualmente, tendo 
como justificativa hábitos errôneos na alimentação de crianças e adolescentes. O método de pesquisa foi 
através de buscas em sites acadêmicos, com palavras chaves: obesidade infantil, obesidade, prevenção 
obesidade infantil, riscos e conseqüências e à partir de pesquisa literária. A infância é a fase em que a criança 
adquire os costumes que seguirão no decorrer de sua vida e a realidade quanto aos hábitos alimentares são 
inadequados ocasionando a obesidade na infância e adolescência e como conseqüências graves problemas 
de saúde na fase adulta. A prevenção da obesidade infantil deve ser feita de uma forma que oriente não 
somente as crianças em questão, mas também pais e educadores juntos com profissionais capacitados á 
orientá-los e acompanhá-los em prol de uma melhor educação alimentar. 
Palavras chaves: Obesidade infantil, obesidade, prevenção obesidade infantil riscos e conseqüências. 

 
5) ANALISE DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIOS E FÍSICO-ESTRUTURAIS DE EMPRESAS 
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 
PIRES,Karine da Silva; 
Acadêmica do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
BORGES, Ellen de Lima; 
Docente do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: A definição de vigilância Sanitária entende-se por um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens de prestação de serviços de interesse da saúde abrangendo: o controle de bens de 
consumo que compreendidas todas as etapas e processo, da produção ao consumo, e o controle da 
prestação de serviços que se relaciona direta e indiretamente com a saúde.  
Palavras chaves: Higiene, sanitário, manipulação de alimentos, contaminação de alimentos. 
 
 
6) A VIGILÂNCIA E A CONDUTA DA HIGIÊNE SANITÁRIA DOS AMBIENTES 
COSTA, Alan Ramos da;; 
Acadêmica do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
BORGES, Ellen de Lima; 

MONTEIRO, Maria das Graças Batista Gomes
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Docente do Curso de Nutrição da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: No Brasil, a saúde é um direito Social, inscrito na Constituição Federal de 1988 que também instituiu 
o Sistema Único de Saúde (SUS) como meio de concretizar esse direito de trabalhar no sentido de adequar o 
sistema produtivo de bens e serviços Sanitário então justificamos que devido o número alarmante de surtos 
que estão relacionados com limpezas e desinfecção de ambientes em gerais na indústria de alimentos, 
devemos conscientizar tanto como os funcionários e chefe de produção mas também o próprio proprietário  da 
empresa. As pessoas devem ser conscientizadas que a Higiene dos Ambientes deve ser vista como um hábito 
que favorece, tanto nas indústrias de alimentos, tanto no seu cotidiano. O objetivo geral é que o estudo tem 
por finalidade divulgar a gravidade do problema da falta de Higiene dos Ambientes na indústria de alimentos, 
com a aplicação dos preceitos de higiene no ambiente da indústria de alimentos, visa a prevenir a 
contaminação e deterioração dos produtos. Os métodos que foram encontrados nos presentes trabalhos e 
como base, obtivemos o levantamento bibliográfico dos fundamentos da higiene dos Ambientes as atividades, 
processos e etapas e suas ações e melhoria ambientais que estão ligados a higiene ambiental. Então 
concluímos com esses estudos, que com a ocorrência de tantos surtos foram realizados estudos laboratoriais 
que comprovaram que em muitas empresas alimentícias e indústrias de alimentos que a má Higiene dos 
Ambientes estão relacionados a maior parte de contaminação, e vimos a maneiras adequadas para interferir 
para que não ocorra contaminação.    
Palavras chaves: Vigilância dos ambientes, higiene nos Ambientes. 
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RESUMOS – PEDAGOGIA 
 
1) SIGNIFICADO E CONSTRUBUIÇÕES DA ESCOLA NA VIDA DO CIDADÃO: PERFIL DOS 
ENTREVISTADOS 
CHIRE, Hanny Nardy Quispe Chire; 
ALBANO, Janaina dos Santos; 
SOUZA, Kátia Rejane Bento de; 
ROCHA, Marcia Silva da; 
LOPES, Maria Aurélia Cabral; 
LIMA, Maria Ines Ribeiro de; 
BARBOZA, Mariele Cristina, 
ANDRÉ, Michele Caroline Arruda; 
PASSARINI, Milene dos Santos; 
SANTOS, Mirelle Oliveira; 
CRUZ, Patrícia Santos de Jesus;  
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack de; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Trabalho teve por objetivo apresentar dados parciais da pesquisa desenvolvida pelos alunos do 2º 
período de Pedagogia, com objetivo de conhecer o significado e as contribuições da escola na vida do 
cidadão. Os dados foram coletados nas cidades de domicílio dos alunos, foram entrevistadas 314 pessoas, 
com faixa etária acima de 18 anos. Pesquisa realizada no período de 20 dias, com acompanhamento do 
docente da disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. Esse relatório faz parte do 
projeto de pesquisa também elaborado pelos alunos. A técnica de levantamento de dados foi a entrevista 
estruturada, contendo 17 questões, 7 questões foram selecionadas para esse trabalho. Referente ao sexo, 
66% (207) feminino e 34% (107) masculino, se considera branco (207), pardo (60) e negro (35). A faixa etária 
se manteve equilibrada, distribuída de 18-21 anos (66), 22-29 (72), 30-39 (74), 40-49 (48) e 50 ou mais (54), 
houve predomínio da faixa etária de 30-39 anos correspondendo a 23,5% do total. A média da escolaridade foi 
ensino médio completo com 35,3%, seguida do ensino superior incompleto com 16,2%. Trabalhando na 
formalidade temos 55% e 17,5% exercendo atividade na informalidade, percentuais de aposentados, 
desempregados e do lar, representam, respectivamente 9,2%,7,3% e 6,6%. Dos 314 entrevistados 74,8% 
encontrou facilidade de acesso a educação, porém 24,8% afirmaram não ter encontrado facilidade. Destes, 
79,6% estudou em escola pública, 16,5% alternadamente em estabelecimentos públicos  e privados, e 3,8% 
freqüentou apenas o ensino privado durante sua formação. Concluímos que sexo, faixa etária e indicação da 
cor, formaram um conjunto diversificado. Referente a profissão houve concentração maior nos trabalhadores 
formais, isto é aqueles que tem carteira assinada e gozam de todos os benefícios assegurados pela legislação 
do trabalho. Embora o acesso a educação é considerado um direito de todos e dever do Estado, ainda uma 
parcela dos sujeitos da pesquisa não conseguiram ter acesso a educação, conforme preconiza a legislação 
brasileira.     
Palavra-chave: relatório de pesquisa, pesquisa de campo, atividade didática.  
 
2) HORTA NA ESCOLA: UMA IDEIA SUSTENTÁVEL 
CRUVINEL, Adriana Cristina; 
QUILES, Adriana Paula;  
FARIAS, Alessandra Lima;  
FILIE, Aline;  
ANDRADE, Ana Carolina Ferreira de; 
SOUZA,Ana Carolina Mateus de; 
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PINTO, Camila Camilo; 
SANTOS, Camila Castro Dos; 
ALONSO, Camila De Gouvea; 
RIZZO, Carolina Correia Da Silva; 
SANTOS, Cinthia Brito Dos; 
PICON, Dayane Bueno; 
OLIVEIRA, Deise De; 
SILVA, Diane Fontoura Da; 
SILVA, Edileusa Carlos Gama Da; 
SOUZA, Elen Fernanda Mochão De; 
SCATENA, Eliane Eva; 
OLIVEIRA, Eliane Lima Valadao; 
MACEDO, Ellen Marcela Mendes; 
RIBEIRO, Evina Carina Assis;  
SOUZA, Fernanda Rodrigues Cardoso De; 
SANITA, Flavia Aparecida; 
BARBEIRO, Franciani Brandao Lavezzo; 
RAMOS, Geisiele Basi; 
SOUZA, Geovana De; 
SILVA, Gicela Fabiana Conconi Da; 
GUEDES, Grazielle Daiane, 
RAMALHO, Jessica, 
JACINTO, Juliana Aparecida; 
CESTINI, Juliana, 
SILVA, Juliana Cristina Zaniboni Da; 
NHANI, Karla Regina, 
MARTINS, Marcela De Oliveira; 
SILVA, Maria Aparecida Da; 
MEASSO, Mariana Dos Santos ; 
SANTOS, Marina Alves Dos ; 
ANTONIASSI, Monica Da Silva;  
BARROS, Natasha Carolina Rossini ; 
SANTOS, Ozeia Rita Dos; 
LUIZ, Patricia Leia Netto;  
FAVARO, Priscila Alessandra Costa;  
OLIVEIRA, Regiane Tertuliana De; 
FONSECA, Rosangela Oliveira Da;  
RIBEIRO, Samira Dankas Rocha ; 
SILVA, Tais Caetano Rosa Da; 
GUIMARÃES, Talita Bazan ; 
SILVA, Tamyres Isolina Da  
ALZIRA, Thais Alves De ; 
SPOLAOR, Vanessa Ciani;  
BERNARDI, Vanessa Cristina;  
FERREIRA, Veronica Das Virgens;  
DONATO, Walkiria Nunes;  
CARVALHO, Adriana Fernandes Perez De;  
SOUZA, Alessandra Batista De;  
NOGUEIRA, Ana Claudia Rodrigues;  
SILVA, Andreza Cristina Zago;  
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GONÇALVES, Daiane De Lima; 
SANTOS, Daniela Aparecida Dos;  
ARAUJO, Daniela Fernanda De;  
SANTOS, Elem Albuquerque Dos;  
BORRERO, Eliane Baldinebro Garcia;  
LISBOA, Eligiani Mauricio;  
CIVETTA Elisangela De Camargo;  
ARAUJO, Elisangela Maria De; 
FAJAN, Graciela Dias;  
LAMEIRA, Hadria Romana Rosa;  
SANTANA, Joseleine; 
RUBIATO, Karina Cassia Da Silva;  
BANDEIRA, Maria Carolina Darozo; 
SILVA, Maria Rodrigues Da;  
RIBEIRO, Marieli Zara;  
OLIVEIRA, Sandra De;  
COSTA, Silvia Martins;  
SOUZA, Solange Maria Marques De;  
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
ERNANDES Samara; GUERRA, S; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Dois tópicos que constituem os PCN Temas Tranversais e que devem ser abordados com os alunos do 
Ensino Fundamental são a Saúde e o Meio Ambiente. Relacionado ao Meio Ambiente, a poluição, o 
aquecimento global e o desenvolvimento sustentável são assuntos freqüentemente utilizados para o 
desenvolvimento de projetos no âmbito escolar. Em Saúde, os temas higiene corporal e alimentação saudável 
constituem assuntos importantes.  É notório, nos dias atuais, a urbanização e o consumismo atrelado a ela, 
com o crescente uso de alimentos industrializados, os quais detêm quantidade considerável de gordura e 
aditivos que influenciam no aparecimento de diversas doenças e diminuição da expectativa de vida. Aliado a 
isto, as moradias, que outrora dispunham de espaço considerável, muitas vezes com a existência de um 
quintal e o cultivo de hortaliças, frutas, ervas aromáticos, entre outros, hoje já não dispõem do mesmo espaço 
e, conseqüentemente, as pessoas e, principalmente, as crianças não acompanham o processo de cultivo de 
muitos alimentos de origem vegetal que consomem. Ignoram as propriedades terapêuticas de muitas ervas, 
comprovadas cientificamente, bem como a utilidade de muitas delas como tempero. 
A confecção de “mini-hortas”, inserida no ambiente escolar, pode ser um laboratório vivo que possibilita o 
desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo teoria e 
prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações 
através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. 
Neste sentido, o trabalho em questão teve como objetivo a construção de projetos pedagógicos que abordem 
a utilização de hortas nos espaços escolares e domiciliares como proposta para o resgate de atitudes que 
valorizem a manutenção da saúde e que também contribuam para a conscientização ambiental. Como 
resultado, além do levantamento de variados artigos e projetos sobre a temática, as alunas do 6º período do 
curso de Pedagogia confeccionaram jardineiras, as quais estiveram expostas para a comunidade acadêmica 
por ocasião da Semana da Pedagogia, assim como, elaboraram uma proposta de trabalho com as mesmas 
com o objetivo de construírem um olhar além dos conteúdos didáticos propostos nas instituições escolares. 
Palavras-chave: hortas, meio ambiente, alimentação, educação 
 
3) ESTUDO SOBRE POESIA E SUA RELAÇÃO COM O AMBIENTE ESCOLAR 
ARAÚJO, Daniela Fernanda; 
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NOGUEIRA, Ana Claudia Rodrigues; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
FRAGA, Denise;  
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O presente estudo tem como tema a poesia e sua relação com o ambiente escolar, pela convicção 
de ser necessário que o ensino da poesia na escola seja feito de modo a formar o aluno crítico e sensível, 
competências que só podem ser desenvolvidas no aluno a partir de práticas adequadas por parte do 
professor. É possível observar, a partir de nossa experiência enquanto estudantes e dos relatos e estudos 
sobre o assunto, que os trabalhos com a poesia em sala de aula, na maior parte das vezes, são massacrantes 
e inadequados, como atividades embasadas em exercícios de caráter pedagogizante e utilitário, voltadas ao 
ensinamento de valores morais ou comportamentais – práticas que não possibilitam o contato ou o interesse 
dos alunos pela poesia. 
Palavras-chave: Poesia. Professor. Ambiente escolar. Leitura. 
 
 
4) ALFABETIZAÇÃO EM BRAILE-ABORDANDO A TEMÁTICA DE 04 A 06 ANOS 
DELMIRO, Junior Cesar; 

Acadêmico do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
ALONSO, Eunice; 
MASSICANO, Ariane, 
Docentes do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A partir da observação de elementos estabelecidos na relação entre professor e aluno, surge a 
necessidade de motivação para que o processo ensino-aprendizagem se desenvolva adequadamente. É 
comum o professor se deparar com alunos pouco motivados, com baixa auto-estima, o que evidencia o quanto 
são importantes ações voltadas para o resgate da identidade do aluno rotulado em sala de aula. Rótulo esses 
na maioria das vezes é obra do próprio professor. É neste sentido que este trabalho estabelece sua base 
numa linha de pesquisa da prática docente e do processo ensino-aprendizagem e aborda aspectos como as 
dificuldades encontradas pelo professor; papel da motivação no processo ensino-aprendizagem; o poder 
negativo dos rótulos definidos pelo professor, além da discussão sobre o resgate da identidade do aluno. 
Assim, trata-se de um principio fundamental no envolvimento e na dedicação tanto do aluno como do 
professor, para que se consiga alcançar os objetivos desejados em sala de aula. Portanto, o estudo desse 
tema é relevante na área pedagógica, uma vez que o aluno motivado aumenta a capacidade de aprender. 
Palavras-chave: motivação educacional, identidade do educando, rótulos em sala de aula. 
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RESUMOS – PSICOLOGIA 
 
1) TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE NA VIDA ESCOLAR 

MEDEIROS, Mara Raquel da Cruz;      
ALVES, Débora  Aparecida Reina; 
ALVES, Valcir Aparecido; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MARTINO, Renato Dias;  
Docente do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) representa umas das principais 
causas de procura em centros de saúde mental e neurologia de crianças e adolescentes. Pode-se destacar 
como sendo as principais características de crianças com TDAH a desatenção, a hiperatividade e 
impulsividade. É uma doença, ou melhor, dizendo um transtorno neurobiológico, inicialmente vinculado a uma 
lesão cerebral mínima. A falta de conhecimento sobre a disfunção pode provocar sérios danos à auto-estima 
do estudante. Além de recuperá-la, o tratamento prevê também a criação pelo aluno de uma estratégia 
diferenciada para que ele construa seu próprio caminho de aprendizado. Assim, o TDAH está associado com 
comorbidades distintas que vão desde perturbações no desempenho escolar, até problemas de ordens 
psicossociais na vida do indivíduo. Destacam-se as alterações na coordenação motora que apresentam 
interferência na aprendizagem escolar e nas atividades cotidianas. É o professor quem vai perceber as 
necessidades e dificuldades de seus alunos, analisar as possibilidades de alterar sua metodologia, adaptar 
seu currículo e, até mesmo, a forma de conduzir suas aulas e as atividades avaliativas. Desta forma, a escola 
e a família devem ser orientadas para agir de modo a incentivar a realização de tarefas independentes, na 
tentativa de diminuir os efeitos sociais do problema que, na maioria dos casos, interfere diretamente na auto-
estima e autoconfiança física da criança. 
Palavras-chave: TDAH; aprendizagem; escola; família 

 
2) ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE HOSPITAL TERCIÁRIO 
MATA, An’ Amélia Borges da Silva;  
BONONI, Priscila Gonçalves; 
MAGRO, Damaris Rossini; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MICHELETTO, Marcos Ricardo Datti  
Docente do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: hospitais de nível de atenção terciária contemplam unidades de internação de grande complexidade 
tecnológica e sistemática de trabalho de intensa interação entre múltiplas profissões. Diante desta 
complexidade é esperada a ocorrência de estresse nos profissionais da área. Para preservar a qualidade do 
atendimento a pacientes e seus familiares um monitoramento da saúde destes profissionais que compõem a 
equipe multiprofissional deve ser item indispensável, pois necessitam de bom status de saúde para garantir a 
segurança dos usuários de seus serviços.  
Palavras-chave: estresse, profissionais de saúde, saúde do trabalhador. 
 

 
3) Saber Down: Terceira Idade e Fatores Biopsicossocial 
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VESSECCHI, Bianca; 
Acadêmica do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
AYUB, Sandra Chalela; 
Docente do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A Síndrome de Down é causada por um desequilíbrio na constituição cromossômica associada a 
diversos problemas de saúde, principalmente a deficiência mental e a hipotonia muscular. A inserção da 
pessoa Down no contexto sociocultural é de relevância para a sua adaptação e bem-estar, e a família 
desempenha um papel primordial como mediadora desse processo.Este artigo abordará assuntos da 
psicologia da saúde, analisando aspectos emocionais da pessoa Down e sua qualidade de vida na terceira 
idade.  Para tanto, utilizou a metodologia pesquisa-ação.  
Palavras-chave: álcool, violência, síndrome. 
 
4) ALZHEIMER- A DOENÇA 

STEFANINI, Letícia da Costa;  
Acadêmica do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ANZOLIN, Rosana 
Docente do Curso de Psicologia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: As terapias cognitivos-comportamentais são muito eficientes para o tratamento da doença, onde 
desenvolverá junto com o paciente exercicios para ajudar na memoria que é atingida pela doença e todas a 
reestruturação na parte cognitiva reduzindo a ansiedade e o medo do futuro nos pacientes portadores da 
doença. 

Palavras-chave: alzheimer, neurodegenerativas,memoria. 
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RESUMOS – SECRETARIADO EXECUTIVO 
 
1) O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS NO CONTEXTO DO SECRETARIADO EXECUTIVO: 
ESTUDO DE CASO EM EMPRESA DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

OLIVEIRA, Janaina Cristiane de; 
SILVA, Gabriele Ribeiro da; 
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
CERPA,Talita;  
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo focar a importância dos elementos que constituem os principais 
fatores de contratação dos profissionais de Secretariado Executivo Bilíngue em uma empresa da região de 
São José do Rio Preto. Busca-se formas de entender como funciona o procedimento de recrutamento e 
seleção de pessoas, ou seja, o que o mercado exige desse profissional no momento da contratação e como o 
processo de avaliação acontece, uma vez que selecionar pessoas não é uma tarefa fácil, pois exige muita 
eficiência e atenção a detalhes. Atualmente, a secretária executiva esta evoluindo muito, e com isso suas 
tarefas têm se tornado cada vez mais complexas. É necessário, então, recrutar candidatos com múltiplas 
competências para que possam exercer essa função com total dedicação e desempenho. 
Palavras-chave: Secretariado Executivo, Recrutamento e Seleção, Evolução. 
 
 
2) ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
HONÓRIO, Camila Cristina S.;  
FERREIRA, Maristela Perpétua;  
SANTOS, Rosecleia Perpétua Gomes dos;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes 
 
CERPA,Talita;  
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente artigo tem por finalidade mostrar a importância de ser uma empresa eticamente 
solidária, de responsabilidade social, assim como os benefícios obtidos com esse novo perfil. Procura também 
levar ao conhecimento de todos, que uma empresa solidária preocupa-se não só com o bem estar dos seus 
colaboradores, assim como da sociedade em geral e que atualmente estão agregando valores éticos aos seus 
produtos, resultando em um significativo aumento nas vendas. A medida que as empresas vão se 
conscientizando com a importância da ética e da responsabilidade social, passam a adotar esse novo modelo 
para atrair os consumidores, agregando valores aos seus produtos e ou serviços, como forma de criar 
diferenciais competitivos e alcançar seus objetivos no mercado, que por sua vez, esta cada vez mais 
competitivo. A globalização é outro fator que muito contribuiu com esse novo cenário. Atualmente, as 
empresas investem com mais frequência em valores éticos, os quais, associados à diversas ferramentas de 
marketing, podem agregar bastante valor à marca e, com isso, alcançar resultados muito satisfatórios. 
Certamente, o valor ético que mais vem sendo associado às marcas das empresas é o desenvolvimento de 
programas de responsabilidade social. 

 
Palavras-chave: ética, empresa solidária, colaboradores, valores éticos, responsabilidade social, produtos. 
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3) A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 

SANTOS, Solange Moreira dos; 
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
CERVI, Carina Aparecida; 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo: No ambiente de trabalho as pessoas são colocadas diariamente em situações de extrema pressão, 
sendo assim, se a Inteligência Emocional estiver bem desenvolvida e principalmente conhecida, os 
trabalhadores saberão como lidar com tais situações. Conseqüentemente, as atividades empresariais diárias 
se tornarão melhor executadas, trazendo consigo inúmeros benefícios, pois cada ser humano deve buscar 
bem-estar para si e para os que estão a sua volta. 
As empresas verificarão essas melhorias com um retorno positivo, pois trabalhadores bem estruturados 
emocionalmente produzirão mais e melhor, não desperdiçarão tanto tempo com possíveis transtornos, assim o 
lucro possivelmente acontecerá. O desenvolvimento da empresa, acrescentado ao um rendimento maior e 
tantos outros avanços originará possíveis ampliações dessa organização.  
Palavras-chave: Inteligência Emocional, empresas e benefícios.  
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RESUMOS – SERVIÇO SOCIAL parei aqui 
 
1) A EXTREMA POBREZA DO BRASIL 
Nelson Junio Santos Rodrigues (UNIlAGO) 
Rosanea Teixeira da Silva (UNILAGO) 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NADAI, Mariza De; 
RODRIGUES, Nelson Junio Santos  
Docentes do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Vivemos num País de desigualdades sociais, onde a extrema pobreza ironicamente é registrada em 
números “milionários”, conforme dados do IBGE – Censo Demográfico 2010 e confirmados pelo próprio 
Governo Federal: 16.267.197 pessoas no Brasil vivem em situação de extrema pobreza 
Os caminhos para a erradicação da pobreza e da desigualdade passam por uma mudança no modelo de  
sociedade existente no Brasil. 
Palavras-chave: violência contra mulher, violência sexual, gênero. 
 
 

2) A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
PAULA, Bianca Cristina Rocha;  
COSTA, Isana Belanizia Marques;  
CARVALHO, Nilce Mara;  
LEITE, Patricia Renata Macul;  
GARCIA, Gisele Crisitina.  
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA; Denise Beatriz Rack  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Reflexão sobre os rumos da Assistência Social Brasiliera com base na Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e Sistema Único de  Asistência Social (SUAS). 
A lógica da distribuição dos serviços considerando as definições e atribuições da Proteção Social para a 
população brasileira e o amparo legal aos direitos e deveres. Discussão da PNAS com ênfase na 
operacionalização do SUAS, na constituição da Proteção Social Básica (CRAS) e Especial (CREAS). O 
objetivo deste artigo foi discutir o SUAS, por meio de pesquisa bibliografica e documental tendo por fonte de 
pesquisa livros, legislações e site do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 
Palavra-chave: Seguridade Social, PNAS; SUAS; LOAS. 
 
3) BULLYING: CONHECER O PROBLEMA É A MELHOR FORMA DE SE CONTROLAR 
FELIX, Eliara;  
SANTOS, Cleusa Pelarin; 
VIEIRA, Letícia Contiero; 
SANTOS, Solange Vicente;  
PELARIN, Tatiana Contiero;  
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NADAI, Mariza  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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Resumo: Bullying é toda a violência não física, todo o tipo de agressão e condutas verbais como insultos, 
piadas, apelidos cruéis ou ridicularização entre crianças e adolescentes. É na escola que se destacam os 
primeiros e mais dolorosos casos de Bullying. Atitudes que se inicia com agressões verbais e por vezes 
culmina na agressão física, pode ser controlada desde que a comunidade escolar esteja preparada para 
identificar essa prática e proteger a criança e o jovem alvo desta violência. Mesmo mundialmente conhecido, o 
bullying ainda é uma prática presente no ambiente escolar e deve se atentamente observado por todos os 
educadores. Não há idade, sexo, ou classe social para o bullyng se manifestar.  Conhecer o termo Bullying é o 
primeiro passo para educador se interessar pelo tema, uma vez que ele significa a vontade insaciável de 
maltratar e ridicularizar seu semelhante. Tão forte e tão carregado de histórias marcantes, o bullying só poderá 
ser controlado se for identificado no seu início.  
Palavra-chave: Bullying; Escola; Agressão; Violência; Professores; 
 
4) SERVIÇO SOCIAL EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E ACUMULAÇÃO CAPITALISTA  
MARTIRE André Luis Azem;  
SELES, Leandro;  
NOVO, Daiana; 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack,  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo Discussão da exploração do trabalho, contradições do sistema capitalista e as manifestações da 
questão social como resultado. Definido como problema de pesquisa que uma das alternativas utilizada pelo 
capitalista para elevar os lucros, é o aumento da precarização das condições de trabalho. Para exemplificar a 
situação foram utilizados relatórios financeiros e de produção da indústria automobilística. Objetivo geral foi 
abordar as alternativas de exploração empreendidas na relação capital e trabalho, o especifico foi relacionar a 
precarização do trabalho com aumento de lucro do capitalista. A metodologia empregada foi o levantamento 
bibliográfico e documental nos relatórios oficiais do DIEESE e ANFAVEA.   
 Palavra chave: Trabalho; exploração do trabalho; manifestação da questão social. 
 
5) CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS E SOCIAIS SOBRE A HANSENÍASE 
FERREIRA, Luzinete Flauzino Coutinho; 
Acadêmica do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack de; 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O conteúdo apresentado, é parte de um capítulo da monografia de conclusão do curso de serviço 
social. O objetivo foi discutir os aspectos históricos e sociais da hanseníase, tentando esclarecer a influência 
da cultura e das representações no imaginário das sociedades.   
Palavra chave: hanseníase, histórica, social. 

 
6) REFLEXÃO SOBRE A LEI DE REGULAMENTAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 
MELO, Roberta de; 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack,  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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Resumo Elaborado por meio de pesquisa bibliográfica e documental no site do conselho federal de serviço 
social, o objetivo desse artigo foi apresentar o serviço social como profissão através de sua regulamentação 
por meio das legislações específicas. A profissão foi uma das primeiras da área social a ser regulamentada, lei 
nº 3252 de agosto de 1957, somente em 15 de maio de 1962 passa a ter sua situação regularizada com 
decreto 994/62, que também instituiu e normatizou a criação e funcionamento em todo território nacional dos 
conselhos federal (CFAS) e regionais (CRAS) de Assistentes Sociais. Inicialmente com concepção 
conservadora e autoritária, os conselhos passaram a ser questionados pela categoria que iniciava um 
processo de debate interno almejando outras bases de trabalho e legitimação da profissão. Os espaços de 
discussão proporcionados pelo movimento de reconceituação e redemocratização do país, em que estavam 
envolvidos parcela da categoria, foram importantes para expressar argumentações mais críticas e o desejo de 
transformação. Em decorrência das lutas, debates, busca pela consolidação das diretrizes e princípios 
norteadores da profissão, normatização do exercício e atribuições profissional compatíveis com o cenário, e 
alterações no código de ética profissional, nova proposta de alteração da lei 3252 foi encaminhada. Em oito de 
junho de 1993 foi aprovada Lei 8662, que entre outros conteúdos descreve as atribuições privativas do 
profissional, instituiu diretrizes para exercício profissional e altera as denominações dos conselhos, passando 
a conselho federal de serviço social (CFESS) e conselho regional de serviço social (CRESS). Concluí-se que a 
regulamentação e as alterações das leis ocorreu por desejo, determinação e luta da categoria, que atenta as 
transformações, demandas da sociedade e buscando novos parâmetros para o exercício profissional com 
qualidade, empenhou esforços para a construção de arcabouço jurídico que legitimasse sua atuação.  

Palavra-chave: Regulamentação da profissão; serviço social, legislação profissional.   

 
7) CONTRIBUIÇÃO DA ESTATÍSTICA PARA O SERVIÇO SOCIAL 
VIEIRA, Maria Lúcia de Souza;  

Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
CASAGRANDE, Aira; 
NADAI, Mariza De; 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

Resumo O mundo é uma constante transformação e a realidade não é estática, por isso o assistente social 
deve adquirir agilidade na pesquisa para acompanhar os processos de mudanças sociais e fazer uma 
intervenção qualificada. 

Palavra-chave: contribuição, estatística, serviço social.   

 
8) REFLEXÕES SOBRE O ESTATUTO DO IDOSO 
SCARAMELLI ,Ana Julia; 
LACERDA, Elizabet Aparecida de Souza; 
OLIVEIRA Jéssica C. De; 
LISBOA, Mariana; 
DOMINGUES, Núria Tatiana; 
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NADAI, Mariza De; 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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Resumo Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), censo 2010, cerca de 20 
milhões de pessoas no Brasil são idosas, representam 11% da população. Em 40 anos esse percentual deve 
triplicar, aproximando-se de 29,7% da população. Segundo tais projeções, estima-se que em 2050 haverá 
duas vezes mais idosos do que crianças no Brasil, em decorrência da qualidade de vida dos últimos tempos. 
O aumento da expectativa de vida vai alterar o perfil da população no terceiro milênio, alterando também 
aspectos sociais, políticos e econômicos da sociedade brasileira, enfim, as relações sociais de forma geral. Os 
adultos de hoje começaram a preocupar-se com o próprio futuro e o seu processo de envelhecimento. Essa 
consciência e preocupação, fez crescer o número de estudos e pesquisas, com foco na temática do 
envelhecimento e seus desdobramentos na sociedade brasileira. O papel do Estado é fundamental, cabendo à 
ele propor soluções por meio de políticas públicas, contemplando as diferenças históricas, culturais, biológicas 
e individuais. Em cumprimento aos artigos da a carta magna do país, que instituí a proteção a infância e 
velhice, e as reivindicações dos movimentos organizados, é que a lei nº 8.842, de quatro de janeiro de 1.994 
foi elaborada. A lei instituiu a “Política Nacional do Idoso”,  com objetivo de assegurar os direitos sociais do 
idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Atribui 
à família, sociedade e estado a responsabilidade por assegurar direitos, participação, proteção e dignidade 
com liberdade e bem-estar, portanto de responsabilidade de todos nós a integração às demais gerações do 
cidadão idoso. Após sete anos tramitando no congresso, o Estatuto do idoso foi aprovado em setembro de 
2003 e sancionado pelo presidente da República no mês seguinte. Ampliando os direitos dos cidadãos com 
idade igual ou acima de 60 anos, sendo considerada como mais abrangente que a Política Nacional do Idoso. 
O estatuto institui penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade, trouxe 
mudanças na área da saúde, lazer, cultura, transporte, assistência social, benefício de prestação continuada e 
na área penal. Assim como o estatuto do idoso (lei nº 10.741/03), outras leis também asseguram benefícios, 
como por exemplo, a lei orgânica da assistência (LOAS). As legislações ainda não são de conhecimento de 
parte representativa dos idosos, inclusive o próprio Estatuto, por ausência de informação, não acessam os 
direitos que lhe foram assegurados. O Estatuto expressa uma histórica conquista dos idosos brasileiros, 
particularmente daquela parcela organizada em movimentos e entidades, nos espaços de defesa de direitos 
(conselhos municipais e estaduais) e mais recentemente no Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. O 
respeito à pessoa idosa, deve ser incorporado como integrante da cultura brasileira, a divulgação do estatuto é 
imprescindível, pode ser considerada medida de prevenção, proteção e respeito aos direitos constituídos. 
Concluímos que o Estatuto do Idoso é a concretização de um sonho para milhões de brasileiros idosos ou 
não, que buscaram assegurar respeito, dignidade, mas acima de tudo direitos. A humanização das relações 
sociais, proposta pelo Estatuto, deve ser defendida por todos aqueles que pretendem alcançar a terceira 
idade, desfrutando do convívio da família, da comunidade e contando com apoio do poder públicos e 
sociedade brasileira a qual ajudou a construir.  
Palavra-chave: estatuto do idoso; política nacional do idoso, terceira idade, legislação da terceira idade.  
 

9) PEDOFILIA: UMA DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES 
RAMAZZOTTI, Vanessa Zanquini; 
GOUVEIA, Alessandra Tresso;  
MARTINS, Thaysa Angélica; 
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack,  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

Resumo A pedofilia é uma parafilia que faz com que um indivíduo adulto sinta desejo sexual por crianças e 
adolescentes. A pedofilia é crime e tem sido cada vez mais comum, quase sempre associada com violência 
sexual. Poucos casos são noticiados às autoridades, pois muitas crianças e adolescentes tem medo e 
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vergonha de denunciar seus agressores, gerando dessa forma um sofrimento que geralmente perdura por 
anos e gera seqüelas para toda a vida. 

Palavra-chave: contribuição, estatística, serviço social.   

10) UMA REFLEXÃO PARA ALÉM DO FENÔMENO: AS OBSCURIDADES DOS “MARES VERDES” DOS 
CANAVIAIS. 
FERNANDES, Ane Carolina Gonçalves  
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MENEZES, Jean Paulo Pereira de  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo Esta pesquisa é o resultado de um artigo acadêmico iniciado em 2011 na cidade de São Jose Do Rio 
Preto, onde, tem por objetivo propor a reflexão sobre as obscuridades imbuídas nos canaviais no âmbito do 
sistema Capitalista, utilizando a perspectiva crítica materialista histórica dialética de Karl Marx e Friederich 
Engels. 
Palavras Chave: Praxis, Canaviais,Trabalhadores Rurais. 

 
11) MANIFESTAÇÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – UM ESTUDO DO SERVIÇO SOCIAL NO 
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS  
OLIVEIRA, Danieli Cristina Velani  
FERREIRA Érika Cristina  
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NADAI, Maria Aparecida de  
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O objetivo deste artigo foi investigar a questão social relativa à violência contra a mulher, 
possibilitando o levantamento do perfil social das mulheres atendidas pelo Serviço Social no Núcleo de 
Práticas Jurídicas da Faculdade Unilago, atendimentos estes ocorridos no primeiro semestre no ano letivo de 
2011. A motivação pelo objetivo proposto ocorre pela observância do grande número de relatos de agressões 
acometidas contra as mulheres atendidas no atendimento social do Núcleo, desta maneira queremos 
conhecer os paradigmas que envolvem tal questão. A análise desta questão social foi permitida através do 
estudo realizado dos instrumentos de triagem social utilizado pelo Serviço Social em seus atendimentos que 
apresenta seu parecer social frente o atendimento da Defensoria Pública, e que permite o profissional 
conhecer a realidade social destes usuários e questão social presente. 
Palavras-chave: Serviço Social, Violência Doméstica, Questão Social. 

 
12) O Serviço Social no Núcleo de Prática Jurídica: a questão feminina  
NADAI, Maria Aparecida de; 
SECCATTO, Ivone; 
Docentes do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo O assistente social atua no âmbito da vida social, visando à melhoria da condição de vida da 
população. Tem como objeto de intervenção as manifestações das questões sociais que se expressam de 
diferentes maneiras: desemprego, doença, violência, conflito doméstico, familiares e várias outras expressões. 
O estudo sócio-econômico é fundamental para identificar as necessidades sociais apresentadas no interior 
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das instituições nas quais os assistentes sociais prestam seu serviço. Essa e uma das ações aplicadas no 
Núcleo de Prática Jurídica. 
Palavras-chave: Núcleo de Prática Jurídica. Serviço Social, Perfil das Mulheres. 
 

13) AS CLASSES SOCIAIS E A DESIGUALDADE NO BRASIL 
PAULA, Rafaela Ferreira;  
MARTINS, Ester;  
SANTOS, Patrícia Souza;  
FERNANDES, Solange; 
LOPES, Priscila Salvanha;  
VACCARI, Camila; ALMEIDA,  
Hulda Carmi Ferreira; ALMEIDA, 
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack,  
Docentes do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho teve por objetivo investigar as diferenças de classes sociais considerando a lógica da 
relação que há entre burguesia e proletariado, além de discutir a ampla desigualdade social existente no 
Brasil. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico através de pesquisas em sites e livros. 
Palavras-chave: Desigualdade Social; Desigualdade Econômica; Pobreza; Extrema pobreza. 
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RESUMOS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
1) A Importância do Sistema de Informação na Emissão de Relatórios 
Gentilin, Bruno Pontes;  
Silva, Marcos Alexandre da;  
Acadêmicos do Curso de Sistemas de Informação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Souza, Ermerson Rogério de; 
Docente do Curso de Sistema de Informação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Gerenciar uma empresa nos dias atuais, com todas as adversidades existentes é um grande 
desafio. Para que qualquer empresa tenha êxito na missão e nos seus objetivos é indispensável conhecer a 
sua real situação econômico-financeira. Para atingir a missão é necessário que os gestores tenham sempre 
em mãos informações relevantes geradas pela área contábil-financeira para as tomadas de decisões. A 
presente análise traz uma visão geral sobre os sistemas de informações contábeis, focando principalmente 
nas informações geradas por esses sistemas para fins de gerenciamento. Esta análise busca ressaltar a 
importância de um sistema de informação para o controle interno, avaliação e tomada de decisão, podendo 
assim os responsáveis pela administração, através dessas informações formularem estratégias competitivas e 
adotar políticas que propiciem a sua permanência no mercado. Esse trabalho expõe a utilização e satisfação 
dos usuários dos sistemas de informação contábeis, os quais para suas tomadas de decisões necessitam de 
informações. Assim, um sistema de informações bem estruturado sendo operado por profissionais que tenham 
domínio sobre informática e contabilidade é de extrema importância para o ambiente organizacional, pois a 
geração de informações através do uso dos sistemas computadorizados se torna muito mais segura dentro de 
um menor intervalo de tempo. 
Palavras-chave: Sistemas, informação, contabilidade. 
 
2) INFORTABILIDADE – A CONTABILIDADE NA ERA DA INFORMÁTICA 
Gabriel Cestari Avólio  
Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Souza, Ermerson Rogério de; 
Docente do Curso de Sistema de Informação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Nos últimos anos a profissão contábil tem ficado relegada ao cumprimento de tarefas para atender à 
demanda do governo em relação ao contribuinte. Com o avanço tecnológico dos últimos 10 anos, há uma 
evolução, e a própria abertura da economia globalizada trouxe outra realidade aos empreendedores do mundo 
e do Brasil. Por consequência, o profissional contábil, pela natureza dessas evoluções todas, tem de se 
adaptar aos tempos modernos e, com isso, ela ganha o resgate do seu valor agregado, que é o intelectual.  
Hoje, o profissional de contabilidade tem de aplicar a sua intelectualidade, o seu conhecimento, ter o seu 
pensamento estratégico a serviço da comunidade e dos empresários, além de se preocupar com as novidades 
impostas pelo fisco. A evolução dos tempos colocou esse profissional nessa modernidade, e o grande esforço 
feito pelas entidades, como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC-SP) e às outras entidades que representam à profissão, não tem medido esforços para 
aprimorar o conhecimento deste profissional que precisa evoluir.  Com o avanço tecnológico e a 
disponibilidade de ferramentas de processamento contábil, o contador passa a ter seu foco de crescimento em 
uma atualização constante, de vital importância para garantir os bons resultados das organizações. 
Palavras-chave: contabilidade, informática, informação, modernidade, digital. 
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RESUMOS – TURISMO 

 
1) A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO TURÍSTICA: ESTUDO DE CASO EM OLÍMPIA E IBIRÁ - SP 
HARANAKA, Aline Hiromi ; 
ZANCHETA, André Eduardo Silva; 
VIEIRA, Flávia Cristina ; 
PEREIRA, Sádila Naiara Brito; 
ALVES, Tatiana Mendes; 
FRAGOSO, Thais Helena Soler ; 
Acadêmicos do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
VOLLET, César; 
Docente do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este projeto tem por finalidade obter um levantamento detalhado sobre estruturas, serviços, 
equipamentos e atrativos turísticos do Parque da Represa do município de São José do Rio Preto – SP. 
Tendo em vista à melhoria, aperfeiçoamento e preservação da Represa Municipal, sendo que este é um 
importante ponto turístico da cidade e região. É responsável pelo abastecimento de 30% a 40% da água que 
chega aos moradores, após tratamento no Palácio das Águas, além do mais conta com diversos atrativos 
turísticos: Fontes Luminosas, Festivais do Teatro Internacional (FIT), Virada Cultural, Swift, Reveillon na 
Represa e Trenzinho da Alegria. De modo que este material venha auxiliares estudantes e profissionais da 
área do Turismo em projetos e analises futura. 
Palavras - chave: represa, atrativos turísticos e projeto. 
 

RESUMOS – TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 
 
1) BREVE HISTÓRIA DOS BURACOS NEGROS 
 
Claudia M. G. G. Franchi,                Renato G. dos Reis,              
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Prof. Dr. Manoel F. Borges Neto 
Departamento de Ciências da Computação e Estatística, IBILCE, UNESP, 
 

Resumo: Um buraco negro é um corpo celeste cuja velocidade de escape tem um valor que excede a 
velocidade da luz, ou seja, os buracos negros são conhecidos como regiões do espaço onde a gravidade é tão 
alta que nada pode escapar de seu interior, a luz e a matéria podem entrar, mas nada pode sair. A história dos 
buracos negros remonta a Pierre Laplace, e John Michell que em 1783 sugeriu pela primeira vez o conceito de 
buraco negro. Desde então, muitos cientistas têm trabalhado e formulado os degraus desta teoria tão 
fascinante. O presente artigo apresenta a evolução histórica da teoria dos buracos negros, desde seus 
postulados iniciais, suas formulações matemáticas, até os dias atuais, onde o maior desafio é conseguir 
observá-los e provar a sua existência já que por sua própria definição, ele não emite qualquer luz. 

Palavras-chave: Relatividade, Cosmologia, Termodinâmica, Física-Matemática. 
 
 
1) ESTUDOS SOBRE O CÂNCER 
Claudia M. G. G. Franchi,                              
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Prof. Dr. Manoel F. Borges Neto 
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Departamento de Ciências da Computação e Estatística, IBILCE, UNESP, 
 
Resumo: O câncer é composto por um conjunto de mais de 200 doenças que têm em comum o crescimento 
desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para 
outras regiões do corpo.  
Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a 
formação de tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malignas. 
É uma doença fundamentalmente genética, que é caracterizada pelo crescimento desordenado de células, 
que é provocado por alterações no DNA, que tem como causas a predisposição genética, a exposição 
ocupacional ao Sol, RX, Pó de Madeira, Pó de cimento, etc., o tabagismo, entre outros.  

O câncer pode ocorrer em diversos órgãos e tecidos do corpo, em pessoas de ambos os sexos e de todas as 
idades. Este trabalho tem por objetivos, pesquisa e levantamento bibliográfico a fim de compor uma base 
confiável para futuros pesquisadores. 

Palavras-chave: Relatividade, Cosmologia, Termodinâmica, Física-Matemática. 
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