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Apresentação
Realizamos entre os dias 28 e 30 de setembro de 2015, o 13° Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce. Evento este, que marca significativamente a história dos Simpósios pelo expressivo número de trabalhos inscritos e adesão dos cursos de graduação da Univale,
que fundamentados no desafio da vivência da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão desafiaram seus alunos a alçarem voos rumo à produção de conhecimentos científicos e tecnológicos.
A realização ininterrupta deste evento expressa o compromisso da UNIVALE com a comunidade em ser, cada dia mais, espaço reconhecido para socialização da produção de conhecimento, quer
concernente aos Programas de Pós-graduação Stricto e Lato Sensu, quer concernente aos diversos cursos de graduação ofertados pela Univale e demais Instituições de Ensino Superior participantes.
Nesta 13ª edição, o Simpósio contou com a contribuição ativa de todos os bolsistas de iniciação
científica e dos Programas de bolsa da CAPES (Taxa Escolar) e FAPEMIG (PAPG) desde a concepção até a realização de todas as atividades desenvolvidas durante os três dias de valiosas apresentações de trabalhos. Além das atividades tradicionais do Simpósio, como mesa redonda, apresentação oral, apresentação de banner, abriu-se a possibilidade dos acadêmicos e pesquisadores
apresentarem também documentários e projetos inovadores. Dentre todos os trabalhos apresentados,
dez foram premiados baseados nos critérios avaliativos de relevância e qualidade do estudo desenvolvido.
O tema central do evento abordou as questões afetas aos “Múltiplos Territórios: direitos e diversidades” e possibilitou olhares, reflexões interdisciplinares e trocas de conhecimentos sobre os problemas e fenômenos sociais, objetos de estudo dos participantes.
Espera-se que o encontro possibilitado pelo 13º Simpósio aproxime ainda mais docentes e discentes, pesquisadores e pesquisadoras, grupos de pesquisa institucionais e interinstitucionais e, sobretudo, a busca incessante por saberes e práticas que colaborem para o desenvolvimento da ciência e para a promoção das garantias dos direitos e das diversidades.
Profª. Drª. Eunice Maria Nazarethe Nonato
Assessora de Pesquisa e Pós-Graduação
Prof.ª Lissandra Lopes Coelho Rocha
Pró-Reitora Acadêmica
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O Programa Saúde na Escola, as ações da interdisciplinaridade entre Saúde e Educação
Adriana Cássia Barboza; Alexssander Gonçalves de Lima; Marileny Boechat Frauches (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: Programa Saúde na Escola, Saúde escolar, Educação.
Área de conhecimento: Enfermagem de Saúde Pública - 4.04.06.00-8
Introdução: O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação, criado pelo decreto nº 6.286/07, e tem por finalidade a integração e a articulação permanente entre
esses setores, com vistas à melhoria da qualidade de vida da comunidade escolar da Rede Pública de
Educação Básica. As ações são desenvolvidas nos Territórios definidos segundo a área de abrangência
da Estratégia Saúde da Família (ESF). Objetivos: Identificar as ações realizadas no PSE que buscam
melhorias na qualidade de vida de crianças e jovens da rede pública de ensino. Metodologia: Trata-se de
um estudo de revisão bibliográfica. No levantamento dos artigos foram consultadas as bases de dados
eletrônicas SciELO e LILACS. Os descritores utilizados foram: Programa Saúde na Escola. Seguindo
critérios de inclusão/ exclusão, os artigos deveriam ser publicados na língua portuguesa, independente da data de publicação e disponíveis nas bases de dados com textos completos para estudo, sendo
estritamente ligados ao tema. Resultados: Na base de dados SciELO foram encontrados ao todo 18
artigos relacionados ao descritor acima citado, sendo que apenas 09 atendiam aos critérios de inclusão desta pesquisa e foram analisados. Na consulta ao LILACS, identificou-se um total de 09 artigos,
sendo utilizados 06 artigos relacionados ao tema. Destes, 03 eram comuns nas duas bases de dados,
restringindo a análise de um total de 12 artigos. Conclusões: Pode-se concluir que as ações que o PSE
desenvolve são divididas entre 03 componentes: I. Avaliação Clínica e psicossocial, que do ponto de
vista epidemiológico são prioritárias para os educandos; II. Promoção à saúde e prevenção a doenças por meio de palestras educativas, na qual confere visibilidade aos fatores que colocam em risco à
saúde; III. Promoção da Educação permanente de gestores, equipes de saúde e educação, a fim de alcançar a interdisciplinaridade entre os territórios envolvidos no programa. Apoio: CAPES/UNIVALE.
Contato: adrianacb.enf@hotmail.com

17

Igreja Santa Rosa de Lima (Governador Valadares/MG): Aspectos arquitetônicos e culturais
Adriano Canuste Netto, Heliane das Graças Machado Santos Vieira, Romário Fintelman da Silva, Ruth
Meire Gomes da Silva Soares, Patrícia FalcoGenovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Edificação Religiosa, Arquitetura, Modernismo.
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo –6.04.00.00-5
Introdução: A formação do arquiteto e do urbanista a partir das Diretrizes Curriculares atuais não se
restringe à organização e à construção de espaços interiores e exteriores; assim como busca ir além das
questões urbanas que permeiam as sociedades contemporâneas. Dentre as preocupações do arquiteto
encontram-se, também a conservação e a valorização do patrimônio cultural construído e o inventário de referências culturais de uma dada região. Esse esforço de levantamento se alinha às diretrizes
do IPHAN no sentido de promover a identificação de novos bens culturais que sejam representativos
dos mais diferentes grupos sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na microrregião de Governador Valadares; valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da
Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo
a categoria Lugar; posteriormente, identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais,
padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes(Pároco Pe.
Gilberto Faustino Braz, 46 anos; SecretáriaValmiraPires, 48 anos ambos residentes em Governador Valadares) e observações de aspectos arquitetônicos. Resultados: Dentro da categoria Lugar o grupo de
trabalho identificou como Referência Cultural a Igreja Santa Rosa de Lima, destacando dentre seus vários elementos culturais, a fachada em estilo modernista. Conclusões: A fachada em estilo modernista
traz como elemento central a pintura a óleo do artista Rogério Cordeiro, executada em 2004. A Igreja
se configura como uma referência cultural de lugar visto que congrega a comunidade católica da região, fomenta reunião de adolescentes, jovens e casais e realiza quermesses anuais no mês de maio.
Contato: adrianoc.netto@hotmail.com
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Território da violência: a representação da vítima de homicídio na memória familiar (Governador Valadares/MG)
Alexssander Gonçalves de Lima, Adriana Cássia Barboza, Ana Paula Campos Fernandes, Islane Archanjo Rocha, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Território, Memória, Homicídio, Família, Governador Valadares.
Área de conhecimento: Outros – 9.00.00.00-5
Introdução: A violência e a criminalidade têm sido destaque dentre os problemas enfrentados pelo município de Governador Valadares. Ambos se devem a um conjunto de fatores que evoca uma perspectiva interdisciplinar articulando áreas do conhecimento das Ciências Aplicadas, Sociais e Humanas. Nessa articulação a contribuição dos Estudos Territoriais se destaca visto que o cenário urbano encontra-se palmilhado
por múltiplos territórios, dentre os quais aqueles configurados pela violência. Entretanto, a partir dos estudos referentes ao tema, poucos tratam da memória da família das vítimas, especialmente quando estas são
jovens e adolescentes. A questão que se coloca é de que maneira a família configura suas representações
das vítimas em meio a um diálogo cotidiano com um território permeado pela violência. Objetivos: Identificar a representação da vítima do homicídio na memória familiar. Metodologia: O exercício de pesquisa
define-se como um estudo de caso, pautado em pesquisa documental e de campo, por meio de entrevistas
em profundidade. Resultados: O estudo, ainda em fase inicial, já permite alguns resultados significativos.
As narrativas colhidas, analisadas sob a ótica dos membros do grupo familiar que tiveram seu ente morto
em homicídio, ressaltam a omissão das diversas instituições governamentais, a sensação de desamparo
por parte do Estado e a insensibilidade da sociedade diante da perda sofrida. Conclusões: Em meio a um
território permeado pela violência, esta se manifesta de diversas maneiras. A violência não cessa com a
morte da vítima, mas se mantém com o descaso governamental, com a exclusão da própria vítima que não
é considerada pelos direitos fundamentais e pela eminente perda do próprio território familiar que passa a
ser redimensionado e, em alguns casos, deslocado em função do homicídio. Apoio: CAPES/UNIVALE.
Contato: ag.lima@hotmail.com
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Desenhos Corporais dos Atoram-Krenak (Resplendor/MG): relação entre território e identidade
Álisson Souza Gonçalves, Andrea Alves Campos, Gleison Simão, Edileila Portes, Patrícia Falco Genovez (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Forma de Expressão, Pintura Corporal, Comunidade Indígena Krenak
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: De acordo com o Manual de Educação Patrimonial proposto pelo IPHAN, nas formas de
expressão estão presentes os valores e significados da cultura de um grupo. Elas fazem parte de todos
os momentos da vida coletiva, desde o cotidiano até os momentos de celebração, transmitindo a visão
que as pessoas têm da vida. Dentre elas, algumas são marcantes para os grupos sociais, pois dão visibilidade e sintetizam suas identidades. Cabe à formação do Arquiteto se alinhar às diretrizes do IPHAN
no sentido de promover a identificação de novos bens culturais que sejam representativos dos mais
diferentes grupos sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na região de Governador Valadares,
valorizando a cultura regional e promovendo a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Mas tendo em vista uma cultura faustosa na região de Aimorés, o grupo destacou um
patrimônio no entorno de Governador Valadares. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Formas de Expressão. Posteriormente, identificou-se o bem
cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu
entrevistas com informantes e observações de aspectos arquitetônicos. Resultados: Dentro da categoria
Formas de Expressão o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural os desenhos corporais produzidos pelo grupo indígena Atoram-Krenak. Conclusões: Os desenhos corporais elaborados
pelos Atoram-Krenak mudam conforme a ocasião: em dias comuns os desenhos são mais simples; nas
festas e celebrações são mais requintadas, cobrindo a testa, as faces e o nariz. São composições múltiplas, inconstantes, com significados múltiplos para ocasiões particulares. Os desenhos materializam um
“Cosmos”, o território simbólico dos Krenak, mantendo a originalidade passada por várias gerações.
Contato: alisson.goncalves1@gmail.com
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Redes sociais e comunicação: uma análise da página de Camila Coelho no Facebook
Ana Carolina Alves Bahia, Ana Luiza Chaves, André Silveira, Jéssica Lauar, Dileymarcio Carvalho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mídias Sociais,Moda, FanPage.
Área de conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: Criada em meados de abril de 2011. A FanPage da Blogueira e Maquiadora Camila Coelho é
uma das mais procuradas por mulheres atualmente. Geralmente com 5 ou 6 postagens por dia, a pagina
oferece dicas de moda, maquiagem, cabelo e saúde. Atualmente a pagina ganhou foco em viagens e atividades profissionais de Camila Coelho.Instrumentos qualitativos são importantes para conhecer a visão
de cada fã da pagina em relação aos postes. Objetivos: Identificar e analisarcomo os leitores de Camila
Coelho reagem perante a mudança de conteúdo da pagina. Metodologia: No estudo foram analisadas
3 postagens e 10 respostas.Para a identificação da reação do publico, os comentários críticos negativos
foram isolados e após serem analisados foi feito um balanço de forma generalizada sobre a opinião do
publico alvo. Resultados: Dentro da cada postagem analisada foram encontradas 5 respostas de insatisfação com o conteúdo da pagina. Sendo que 1 destes disseram que deixariam de seguir Camila Coelho
nas redes sociais. Conclusões: Para vários leitores, a FanPage de Camila Coelho está perdendo a essência
e devido a mudança do foco para algo de caráter particular, não faz mais sentido continuar curtindo/
seguindo a página da blogueira. Para outros, a pagina não sofreu alterações, não se incomodam com as
postagens e até entendem o acontecimento como uma fase. Os comentários negativos dos membros, não
prejudicaram em nada o crescimento da FanPage já que, o numero de seguidores continua aumentando.
Contato: analuizach2@hotmail.com
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Percepções de profissionais de educação física sobre os processos de trabalho em academias
de ginástica de Governador Valadares (MG)
Ana Cláudia Ferreira Lourenço; Judson Machado Nicolau; Nayara Ferreira dos Anjos; Dângelo Salomão Augusto (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Experiência, processo de trabalho, musculação, educação física, mercado de trabalho.
Área de conhecimento: Educação Física– 4.09.00.00-2
Introdução: Esta é uma proposta em andamento e se refere ao projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Educação Física intitulado “Percepções de profissionais de educação física sobre
os processos de trabalho em academias de ginástica de Governador Valadares - MG”. Objetivos: Analisar
os processos de trabalho do profissional de educação física inserido nas academias de ginástica, a partir
de suas percepções às experiências vividas, interpretadas através de uma reflexão crítica relativa à sua
profissão e atuação no mercado de trabalho. Metodologia: A pesquisa terá um delineamento transversal,
do tipo qualitativo, observacional e descritivo. Serão realizadas entrevistas, de roteiro semiestruturado,
com os informantes da pesquisa para acessar a percepção sobre suas experiências profissionais e coletar
informações necessárias para o estudo. Os dados serão analisados através da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (1977) e interpretado pelo método da Lógica Histórica conforme proposto por Thompson (1981). Resultados: Espera-se que esse estudo traga reflexões acerca dos desafios aos processos de
trabalho aos quais se insere o profissional de educação física, contribuindo para novas formas de pensar sua prática. Conclusões: Acredita-se que esse estudo pode propiciar o mapeamento das percepções
dos profissionais sobre os processos de trabalho que envolve o seu espaço de intervenção profissional.
Contato: claudialourencco@hotmail.com
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O rio Doce enquanto território simbólico e suas representações sócio discursivas
Ana Paula Campos Fernandes, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Representações, memória, Rio Doce.
Área de conhecimento: Linguística – 8.01.00.00-7
Introdução: O rio Doce e suas diversas representações apresentam-se como uma temática interdisciplinar
que evoca a relação entre a Linguística (Análise de Discurso) e os Estudos Territoriais. Tendo em vista que
o discurso pode ser caracterizado como a produção de textos orais e escritos, em sua prática social, podese apontar a contribuição aos Estudos Territoriais, que permite traçar um painel das possíveis relações
territoriais observadas, especialmente, a partir da dimensão cultural integradora, proposta por Haesbaert.
Nesse estudo, o rio Doce constitui-se enquanto território simbólico cujas representações se expressam
nos diversos discursos proferidos sobre o rio. Objetivos: Identificar as representações do Rio Doce para
os moradores de Governador Valadares. Metodologia: Primeiro, serão realizadas pesquisas qualitativas
com os valadarenses que possuem suas lembranças relacionadas ao Rio Doce. Posteriormente será feita
a análise crítica desses discursos, que apresentam as memórias do rio como um território simbólico. Resultados: A representação do Rio Doce para os moradores de Valadares é um discurso repleto de significados e memórias. Particularidades que podem ser analisadas como um território simbólico, em que o rio
pode ser evidenciado como uma garantia de sobrevivência, logo, ele é valorizado e configurado inerente
à identidade de determinados sujeitos, sendo uma oportunidade de conhecer o contexto histórico e social
dos habitantes da cidade. Conclusões: O trabalho encontra-se em fase de revisão bibliográfica e levantamento de dados, entretanto, espera-se que o rio seja representado em dois momentos diferentes: no passado e presente. Antes, abundante em peixes e água limpa, atualmente, poluído e com baixo nível de água.
Mesmo diante desta realidade, acredita-se que as pessoas não deixarão de considerar o rio como pertencente ao seu território simbólico, nem mesmo as memórias serão apagadas. Apoio: CAPES/UNIVALE.
Contato: anapaulagv@hotmail.com

23

Diagnóstico situacional: um recurso fundamental para práticas de educação social no PIBID
Ana Paula Campos Paixão, Ana Lídia Cristo Dias (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação social, diagnóstico situacional, PIBID
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: As Bolsistas de Iniciação à Docência – PIBID Subárea Educação Social conheceram a
realidade vivenciada pelos discentes da Escola Municipal Professora Laura Fabri a partir desse processo. A educação social ressalta que o diagnóstico situacional é fundamental para o desenvolvimento
de ações pedagógicas, uma vez que controla resultados o que se pretende alcançar com os impactos
dessas práticas. Objetivos: Conhecer o contexto social dos discentes participantes do PIBID Subárea Educação Social da escola, para posteriormente planejar ações educativas a partir das necessidades apontadas. Metodologia: Aplicou-se um questionário para os estudantes da escola municipal supracitada, que englobou questionamentos sobre os diversos âmbitos da vida do educando; tais como:
saúde, lazer, situação socioeconômica, relacionamento familiar, histórico escolar do estudante e da
família, reconhecimento e sentimento de pertencimento pelo território, percepções sobre aviolência,
dentre outros. O levantamento de dados foi feito individualmentee com todos os alunos do 3º Ciclo
da Infância – CI. Resultados: Foi possível capturar informações significativas do 90 (noventa) entrevistados. O diagnóstico situacional, além de apresentar problemas, demandas e como enfrentar esse
contexto; revelou-se em forma de grandes experiências aprendizagens para nós bolsistas do PIBID e
estudantes de Pedagogia. Além disso, “deu voz” ao educando ao agregar seus saberes sobre o contexto em que está inserido. Ouvir, observar a realidade e construir junto é fundamental para a prática do
educador. Conclusões: Acredita-se que o educador social, ao atuar na escola, precisa respeitar a bagagem cultural que seu estudante trás, para então construir o seu planejamento de modo que o ensino
faça sentindo para a vida do discente e o prepare para exercício da cidadania. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: analuana0709@hotmail.com
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Uso das cores na arquitetura: uma percepção visual do espaço
André Luís Freitas Barbalho; Simone de Fátima Amaral (co-orientadora); Edileila Maria Leite Portes
(orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: cores, percepção visual, espaço, arquitetura
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: A variedade de significados de cada cor está diretamente relacionada ao nível de desenvolvimento social e cultural das sociedades em que se encontram. Nos primórdios da humanidade, as cores
tinham um caráter simbólico e mágico. Com o desenvolvimento da sociedade, os diversos elementos
da simbologia da cor resultaram da adoção consciente de determinados valores representativos e o que
diferenciou o seu significado ao longo da história foi sempre a forma como foi utilizada. Objetivos: A
pesquisa tem por intuito justificar, através do estudo teórico e das experimentações, a importância do
uso das cores na arquitetura e como suas variações de tonalidades e formas de aplicação alteram nossa
percepção visual e o significado do espaço em que são inseridas. Metodologia: A proposta de trabalho
partiu da disciplina Composição Tridimensional, onde foi realizado um estudo teórico das cores denominadas frias (azul, lilás, verde) e das cores quentes (amarelo, laranja, vermelho) aliado à sua aplicação
em formas diversas, em diferentes, espaços, técnicas e materiais. Tons distintos de uma mesma cor foram utilizados para representar elementos como a profundidade, distância e sombras, criando um novo
conceito. Resultados: A partir do método proposto, foi possível conhecer e explorar as cores, os seus
matizes, os seus efeitos, nos campos da física (cor-luz) e da química (cor-pigmento) trazendo com isso,
uma maior percepção do espaço físico e simbólico. Conclusões: Nos trabalhos feitos em sala de aula
e por meio da fundamentação teórica, pode-se perceber que as cores são portadoras de significados
e sentimentos. De acordo com a combinação de seus matizes e de suas tonalidades e a maneira como
são utilizadas, os objetos e o espaço ganham um novo conceito que, muitas vezes, altera sua funcionalidade e a percepção de quem observa, adquirindo também um caráter psicológico e informativo.
Contato: andrefbarbalho@gmail.com
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A trajetória do Programa Poupança Jovem no município de Governador Valadares (MG)
Andresa Novais de Oliveira Santana, Maria Conceição da Silva Alves, Mônica Barbosa Amâncio, Maria
Cecília Pinto Diniz, Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: programa social, metodologia, juventude, escola.
Área de concentração: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O Programa Poupança Jovem, criado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em 2007,
foi implantado na rede estadual de ensinode nove municípios que apresentavam elevadas taxas de evasão escolar no ensino médio e de jovens em situação de vulnerabilidade social. O Programa tem como
finalidades diminuir os índicesde abandono escolar e oportunizar o desenvolvimento humano dos jovens participantes, disponibilizando uma bolsa no valor de R$3.000,00. Esse ativo financeiro é acessado pelo jovem que atinge a pontuação exigida, incluindo a conclusão do ensino médio, participação
em oficinas ministradas por educadores sociais e atividades que contemplem os eixos estruturadores
do programa. Objetivos: Analisar a trajetória do Programa Poupança Jovem no município de Governador Valadares e sua repercussão sobre a juventude. Metodologia:Esta pesquisa em andamento vem
buscando nos documentos teórico-metodológicos, resoluções, decretos e orientações do programa, as
possíveis modificações ocorridas em sua estrutura enquanto programa social. Inclui-se também o relato de experiências de uma das autoras deste estudo como educadora social atuante neste programa.
Resultados:O Programa Poupança Jovem teve iníciono município de Governador Valadares no ano de
2008. É possível perceber modificações no decorrer do processo e também o impacto positivo sobre
o destino e a evolução educacional e profissional dos beneficiários.Espera-se que ao final do estudo
possamos identificar toda a mudança ocorrida,além de reflexõesrelativas às ações do programa na atuação dos jovens como sujeitos sociais.Conclusões: Embora se tenha notado avanços até aqui, ainda se
faz necessário a elaboração de outras políticas públicas democráticas para os jovens, que os valorizem
como sujeitos e que os reconheçam como detentores de direitos,sedentos de oportunidades relacionadas ao esporte, lazer, trabalho, educação e ao respeito por sua identidade cultural.Apoio:UNIVALE.
Contato: andresanovaispj@hotmail.com
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Estudo de caso de tratamento de efluentes de postos de combustível
Beatriz Oliveira Freitas, Diêgo Coelho Queiroz, Filipe Paiva Almeida, Paulo Junio Ferreira Ernesto,
Hernani Santana (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Tratamento de efluentes, Caixa separadora de água e óleo, Posto de combustível.
Área de conhecimento: Técnicas Convencionais de Tratamento de Águas - 3.07.02.03-8
Introdução: Os postos de combustíveis não comercializam apenas combustíveis e seus derivados, incorporou-se outros valores comerciais ao seu espaço territorial, onde vários outros serviços são oferecidos aos consumidores, tendo como consequência dessa nova função econômica, uma complexidade
ambiental mais ampla na geração de mais resíduos sólidos, efluentes líquidos, entre outros, mantendo
atividades de alto potencial de poluição e de grande utilização de recursos naturais. Objetivos: Analisar
a eficácia da caixa separadora de água e óleo no tratamento de efluentes contaminados com óleos provindos dos postos de combustíveis, acrescentar ao sistema convencional da caixa uma automatização,
com intuito de solucionar o problema da chuva, que causa um descontrole no tratamento, aumentando a vazão de entrada de água, e ao final dimensionar um modelo de caixa separadora de água e óleo
em menor escala, para demonstrar ao público o funcionamento da mesma. Metodologia: Atender aos
critérios de lançamento de efluentes estabelecidos pela Deliberação Normativa Conjunta do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 01, de 05 de maio de 2008. Resultados: Este estudo ainda se encontra em andamento, desta maneira não se tem resultados concretos sobre o tema, porém,
almeja-se avaliar a funcionalidade da caixa, mensurar seus benefícios e os riscos que um tratamento
de forma ineficaz oferece ao meio ambiente. Conclusões: Por este ainda ser um trabalho em desenvolvimento, não se possui ate o momento uma conclusão final. Deseja-se ao final deste trabalho encontrar soluções que possam melhorar a forma de tratamento da água contaminada com óleos e consequentemente melhorar o processo de tratamento obtido através da caixa separadora de água e óleo.
Contato: freitas.beatriz.oliveira@gmail.com
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Significados e sentidos da arte na arquitetura
Bernardo Paschoal de Oliveira Almeida, EdileilaMaria Leite Portes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: arte, arquitetura, estética, sentidos, significados
Área de conhecimento:História da Arquitetura e Urbanismo- 6.04.01.01-0
Introdução: Os registros mais antigos encontrados do homem pré-histórico foram pinturas com figuras
de animais feitas em paredes de cavernas, cuja finalidade precisa é desconhecida deixando-nos perceber,
no entanto, desde os primórdios, a presença do fazer artístico. No decorrer das eras, os sentidos e significados desse fazer artístico modificou-se. No período classicista grego, era entendido como a criação
do Belo, estabelecendo-se normas em busca da perfeição e equilíbrio da forma. Com Aristóteles, duas
vertentes são delimitadas:a Arte como ciência-Filosofia e Arte como técnica.Só no fim do século XVII
e início do século XVIII,essas duas vertentes se imbricampassando a existir as “ Belas Artes”:a pintura,
a escultura, a arquitetura, a poesia, a música, o teatro e a dança.Objetivos: Contribuir para o estudo da
arquitetura enquanto objeto artístico buscando o sentido e o significadona produção arquitetônica. Metodologia: Pesquisa através de revisão bibliográfica fazendo a correlação entre Arte, Estética e Arquitetura.
Resultados: A história da cultura e das sociedades está inscrita na produção artística e arquitetônica; a
história de um povo, hábitos, crenças estão na maior parte impressas nas paredes em ruinas dos templos
feitos em honra a seus deuses e dos palácios de seus reis. Sociedades extintas - egípcios, assírios, astecas e inúmeras outras - deixaram nas paredes desmanteladas suas memórias e vestígios de sua cultura.
Conclusões: Aprodução arquitetônica, no seu mais amplo sentido, que é a do homem expressar, por
meio de formas e cores, os seus hábitos torna-se, a maneira mais pura e concreta de expressão artística.
Contato: bernardop.arq@hotmail.com
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Alcores x CONAMA: na construção civil, gestão de resíduos, prós e contras dos métodos
Bruna Perim Assis, João Marcos Martins de Almeida, Lillyan Sibele Pereira Gonçalves, Nilo César Ferreira Pinto, Hernani Ciro Santana (Orientador).
Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: construção civil, gestão de resíduos, modelo alcores, CONAMA.
Área de conhecimento: Construção Civil – 3.01.01.00-0
Introdução: Os resíduos sólidos gerados pela indústria da construção civil figuram um dos grupos de
resíduos concebidos no meio urbano que mais prejuízos causam à sociedade. Diante disso, é relevante
abordar a respeito do alto volume de resíduos gerados nas construções civis; também, se há efetividade da Resolução n° 307 do CONAMA quanto à gestão dos resíduos gerados pela construção civil,
e a importância de minimizar a geração desses resíduos na construção civil, sendo essa uma área da
economia que oferece amplitude de empregos no mercado de trabalho. Deve-se ainda identificar as dificuldades nos procedimentos para a gestão destes resíduos. Objetivos: Analisar os diferentes modelos
de gerenciamento de resíduos da construção civil, caracterizando especialmente o modelo Alcores x
CONAMA, bem como estudar os tipos de resíduos gerados pela construção civil e sugerir que haja melhorias urbanas através do gerenciamento dos mesmos. Metodologia: Foi feita uma pesquisa de caráter
qualitativo, com abordagem exploratória, construído a partir de pesquisa bibliográfica, com tema voltado
a Gestão de Resíduos gerados na Construção civil, com abordagem sobre o modelo Alcores. Resultados: Espera-se conhecer as diferenças entre alguns modelos de gerenciamento de resíduos nacionais e
internacionais, especialmente o Alcores (Sevilha), bem como esclarecer os principais tipos de resíduos
sólidos que são descartados inadequadamente através das construções civis e enfatizar que o melhor
gerenciamento desses possa trazer melhorias urbanas e diminuir o impacto ambiental. Conclusões: Até o
momento ainda não temos conclusão sobre o assunto, por se tratar de um TCC que ainda não finalizado.
Contato: bruna.perim@hotmail.com
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Revista UP: A experiência dos alunos do curso de Jornalismo na produção de reportagens
científicas
Caroline Prado Marchesini Nunes; Elton Frederico Binda de Castro; Davidson Fortunato Aquino;
Daniela Gonçalves Franco; Leandro da Silva; Mariana Pereira da Silva; Mauro Lúcio Rodrigues da Silva;
Salomão Renato Ribeiro Santana.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Jornalismo científico, ciência, revista.
Área de Conhecimento: Jornalismo especializado- 60902043
Introdução: No século XXI, o jornalismo científico ganhou solidez e vem se configurando como uma
especialidade que tem atraído um número cada vez maior de profissionais. Mas apesar dos avanços nesta
área especializada do jornalismo, a ciência ainda vigora como um território pouco acessível à boa parte
da população brasileira, o que contribui para a propagação de mitos e de diversas idéias equivocadas
sobre os fazeres tanto da ciência quanto do jornalismo científico. Objetivos: Refletir sobre a experiência
adquirida na produção de reportagens que permeiam o universo da ciência com a finalidade de avaliar os
ganhos, analisar os principais desafios enfrentados durante a produção das reportagens e a partir disso,
identificar os possíveis mitos que permeiam o jornalismo científico. Metodologia: Pesquisa qualitativa
resultante das entrevistas colhidas para a confecção das reportagens científicas. O presente estudo também se alicerça no livro Jornalismo Científico: como escrever sobre ciência, medicina e alta tecnologia
para os meios de comunicação, de Warren Burkett. Resultados: O jornalista e o cientista possuem prazos
opostos na confecção de seus trabalhos, o que pode provocar ruídos e até equívocos na produção das
reportagens. Além da agilidade na confecção das matérias, ao procurar atingir o leitor da forma mais
clara possível e com uma abrangência que ultrapassa o circuito acadêmico, o jornalista corre risco de
provocar distorções interpretativas e generalizações na divulgação dos fatos científicos. Conclusões: A
confecção de uma revista especializada em jornalismo científico permitiu aos estudantes, uma maior
proximidade e entendimento das singularidades que regem os fazeres científicos. Da mesma maneira,
propiciou detectar equívocos dentro de tal especialidade, o que parte, muitas vezes, do desconhecimento
do profissional sobre as particularidades que envolvem o trabalho do pesquisador. Apoio: UNIVALE.
Contato: caromarches@gmail.com.
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Negociações culturais pós-modernas: a feira como território da resistência da tradição sertaneja.
Caroline Prado Marchesini Nunes
Universidade Vale do Rio Doce –UNIVALE
Palavras- Chave: cultura sertaneja, cultura contemporânea, feira.
Área de Conhecimento: Antropologia Rural –7.03.04.00-9
Introdução: No imaginário nacional, o sertão nordestino é conhecido como espaço da atemporalidade,
dos signos e dos costumes imutáveis. Com as mudanças tecnológicas e sociais, o sertanejo, homem das
tradições moldado pela aridez e pela clausura geográfica, articula e assimila seus símbolos com novas
influências e novos padrões referenciais, próprios da globalização. É dentro deste campo de força cultural, em constante deslocamento, de múltiplas articulações entre o novo e o velho, que a feira sertaneja
apresenta-se como o território da resistência dos símbolos tradicionais na cultura contemporânea. Objetivos: Refletir sobre os mecanismos e o papel das tradições na sociedade atual e de que maneira elas estão
presente no modo de vida sertanejo. Metodologia: Pesquisa qualitativa resultante de uma pesquisa de
campo para a dissertação de mestrado “Saberes dos Sabores: O comer que revela um povo. O município
de Candiba (BA) pelo seu registro alimentar”. O arcabouço teórico do presente trabalho baseia-se em
estudos sobre a formação da cultura brasileira e nos conceitos de pesquisadores dos Estudos Culturais e
da Nova História, como Stuart Hall e Jacque Le Goff. Resultados: Verifica-se que com a multiplicidade
das trocas culturais e a quebra do espaço- temporal proporcionado pela globalização, o modo de vida sertanejo aproxima-se dos novos símbolos contemporâneos da cultura de massa. Conclusões: A feira, lócus
secular de tradições resultantes, principalmente, das influências ibéricas já moldadas nas particularidades
geográficas e culturais do sertão nordestino, está em constante deslocamento cultural. Apoio: Univale.
Contato: caromarches@gmail.com
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Esporte na escola: Principais métodos para o seu ensino na educação física escolar
Cleber Siman de Amorim
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação Física Escolar, Esporte, Professores, Métodos de Ensino.
Área de conhecimento: Educação Física – 4.09.00.00-2
Introdução: Sabendo que o esporte, na Educação Física Escolar, é bastante utilizado como conteúdo
pelos professores, e com grande aceitação por parte dos alunos, torna-se contestável do ponto de vista
educativo seus métodos de ensino. Diante das diversas possibilidades existentes para seu ensino, é comum encontrar métodos mecanizados com propostas não planejadas e sem valor educacional. Objetivos:
Listar, analisar e discutir sobre os principais métodos utilizados na escola para o ensino\aprendizagem do
esporte na Educação Física (EFI). Metodologia: Realizou-se uma pesquisa de campo, de caráter descritivo com abordagem quantitativa. Foi aplicado questionário em 10 professores de EFI com o mínimo de
02 anos de exercício em escolas públicas na cidade de Gov. Valadares – MG. O questionário apresentou
perguntas fechadas transitando pelos temas: conhecimento, critérios, aplicabilidade, características educativas, objetivos e barreiras comuns na aplicação dos métodos selecionados. Resultados: Após análise dos
dados, constatou-se que os métodos tradicionais ainda predominam, sendo eles: Recreação; Jogos com
ênfase na competição e Jogos com regras, técnicas e normas institucionalizadas. Outro fator analisado foram os objetivos dos professores que apresentaram incoerência com os métodos que costumam utilizar.
Conclusões: O professor na escola, muitas vezes concentra o ensino do esporte em movimentos técnicos, táticos e com características padronizadas de um jogo que só tem valor para um determinado grupo
de alunos, perdendo o sentido e acentuando o desinteresse pela aula e\ou conteúdo para outros grupos.
Apesar de demonstrarem que estão satisfeitos com os métodos utilizados em suas aulas, cabe inicialmente aos professores, repensar e reinventar o esporte na escola, a fim de ampliar e oferecer possibilidades
de ensino com valores educacionais reais, significativos e que atenda uma demanda maior de alunos.
Contato: cleber.amorim@univale.br
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Documentário/Pibid/Univale: Educação do campo em tempo integral
Daniela Pollyane Oliveira Inocêncio; Andressa Rodrigues de Souza Rocha; Maria Aparecida dos Santos; Gisélia de Oliveira Gouveia; Valteir dos santos Fernandes; Virley Sarita de Oliveira; Eliene Nery
(Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação do campo, educação em tempo integral, formação de professores.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A educação do campo tem características próprias advindas das vivências de alunos/as
e dos seus espaços culturais. Nesse sentido, busca oferecer uma educação adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo: agricultores, criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhas, caiçaras, quilombolas. Em 2015, estudantes de graduação em Pedagogia,
participantes do Pibid/Univale, vivenciam o cotidiano de uma escola do campo em tempo integral,
Escola Municipal Waldemar Nadil Krenak, que atende Educação Infantil, Educação Básica e Educação
de Jovens e Adultos, cuja experiência encontra-se no documentário, ora apresentado. Objetivos: Conhecer proposta de educação do campo de tempo integral da escola Waldemar Nadil Krenak, refletir
sobre as práticas relacionadas à realidade do campo. Metodologia: Inicialmente buscou-se referências
da educação do campo, na sequência observou-se o cotidiano e organização curricular da escola com
realização de oficinas para alunos da educação básica, com temas da diversidade, identidade e pertencimento. O trabalho foi registrado em portfólio e vídeo/documentário que contextualiza a criação/
organização dos espaços educativos da escola envolvendo como atores, alunos/as, professores/as e
comunidade. Resultados: Para os bolsistas de Pedagogia, os resultados referem-se à ampliação do conhecimento sobre educação do campo; em relação a alunos/as participantes das oficinas observou-se,
dificuldades de auto-reconhecimento como aluno/a do campo. Conclusões: A educação no campo tem
políticas públicas muito recentes e necessita de uma maior aproximação e diálogo com a escola. Espera-se que o documentário seja um elemento potencializador dessa aproximação e diálogo. Discutir
a educação do campo é buscar compreender o direito ao acesso e permanência de alunos/as em uma
escola que considere sua cultura e sua pluralidade como fonte de conhecimento. Apoio: Pibid/Capes.
Contato: merleyoliveira2009@hotmail.com
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Aloimunização eritrocitária em pacientes atendidos pelo ambulatório do Hemocentro de Governador Valadares
Daniele Freires de Oliveira; Ana Luiza Costa; Veronica Magna de Lima; Wesley Fernandes; Rafael Silva
Gama (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Antígenos eritrocitários, aloimunização, aloanticorpos.
Área de conhecimento: Medicina – 4.01.01.05-3
Introdução: Os antígenos eritrocitários são estruturas macromoleculares localizados na superfície extracelular da membrana dos eritrócitos cuja natureza pode ser carboidrato, proteína ou glicoproteína. Já foram
reconhecidos e classificados cerca de 285 antígenos eritrocitários de importância clínica, esses antígenos
estão classificados em sistemas, coleções, antígenos de baixa e alta incidência. Os antígenos são herdados
dos pais e a expressão desses antígenos na membrana das hemácias é denominada fenótipo eritrocitário.
Os antígenos considerados mais imunogênicos são os do sistema ABO, seguido do Rhesus (Rh) e Kell (K),
possuem grande importância clínica. A aloimunização é uma resposta imunológica contra antígenos eritrocitários estranhos, ocorrendo geralmente devido à sensibilização em transfusões de sangue, gestações e frequentemente em pacientes politransfundidos, gerando dificuldades transfusionais, principalmente quando
há presença de antígenos de alta frequência e/ou combinação de anticorpos, os quais, não são detectados na
rotina de Banco de Sangue. Objetivos: Conhecer os casos de aloimunização nos pacientes acompanhados
no ambulatório do Hemocentro Regional de Governador Valadares, que permitirá a avaliação dos prontuários, contribuindo para melhor conhecimento de sua patogênese. Metodologia: Pesquisa quantitativa
utilizando banco de dados do ambulatório do Hemocentro Regional de Governador Valadares. Resultados: Identificar frequência e/ou presença de antígenos em pacientes aloimunizados por politransfusão.
Conclusões: Conhecendo a incidência da aloimunização, propomos estender a fenotipagem e compatibilização dos pacientes e doadores para diminuir as reações transfusionais. Apoio: Fundação Hemominas.
Contato: daniele.gv@hotmail.com
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A fotografia na escola: a escola aos olhos dos alunos
Edson Silva Rodrigues; Daniela Pollyane Oliveira Inocêncio; Valdineia Vicente de Almeida; Kyara Freitas Barbosa; Eliene Nery (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: fotografia, educação em tempo integral, Pibid
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Fotografar é uma forma de expressão, de comunicar e informar. A linguagem visual fotográfica não precisa de uma língua padrão, o congelamento de uma situação e seu espaço físico auxilia nas descobertas científicas e complementa as diversas formas de expressões artísticas. No contexto da educação de tempo integral em Governador Valadares (MG), estudantes de graduação em
Pedagogia, participantes do Pibid/Univale, apresentam proposta de oficina de fotografia “a escola aos
olhos dos alunos”. Objetivos:Promover a sensibilidade do olhar na utilização da linguagem fotográfica, com alunos da educação básica de uma escola de tempo integral. Metodologia: a oficina “A escola
aos olhos dos alunos” está em desenvolvimento e tem como estratégia didática, três momentos: o primeiro, uma roda de conversa sobre a fotografia, seus usos, seguido de reflexão e produção de textos
com a pergunta: o que é escola para você? O segundo momento, consiste na aplicação de exercícios
de observação espacial, de percepção do ambiente da escola e seu entorno. O terceiro, os alunos são
convidados a registrar seus olhares sobre a escola e seu entorno, com uso de câmeras ou celulares.
Por fim, os alunos vão escolher as fotografias de sua preferência para uma exposição fotográfica na
escola. Resultados: como resultados iniciais registrou-se grande interesse dos alunos na participação
da oficina. Espera-se contribuir para socialização dos alunos, valorização de si, e valorização do espaço escolar e seu entorno como representação identitária. Conclusões: os alunos gostam da exposição
de sua imagem, sites de relacionamento, assim uniu-se a fotografia – que eles já usam como linguagem de expressão – com a sensibilidade do olhar para a escola e seu entorno. Apoio: Pibid/Capes.
Contato: edsonsilvarodrigues@hotmail.com

35

Representações sociais sobre a interação social a partir da análise da fan page do deputado
federal Jean Wyllys
Elaine Lúcia, Anderson Damasceno, Raissa Marques, Vivian Kellen, Luiz Gusttavo, Dileymárcio Carvalho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Midias Sociais, Jornalismo, Política.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas I – 6.00.00.00-7
Introdução: Um novo estilo de sociedade vem se formando trazendo consigo a modernidade, e esta, por
sua vez, dá a luz às mídias sociais que promovem a interação social no cotidiano da população. A fan page
do deputado federal Jean Wyllys, que oxigena o cenário político brasileiro divulgando para os cidadãos
sua opinião, seus feitos na política, sua defesa ao público LGBT e à classe denominada minoria, é uma
possibilidade para se entender como se dá a interação social nesse novo modelo. Objetivos: Identificar
como a sociedade conversa com a sociedade através da interação do deputado federal com o internauta,
apontando como estas recebem as críticas, opiniões e argumentos do político. Metodologia: Considerando a natureza do objeto estudado, foram extraídos com o recurso printscreen e salvos em anexos, trechos
dos diálogos entre os participantes da fan page e a assessoria de imprensa do deputado ou a própria figura política, utilizando o método qualitativo e a modalidade de pesquisa exploratória para se obter uma
resposta satisfatória. Resultados: Na fan page analisada, pudemos separar 03 assuntos polêmicos, sendo
eles: “União Homoafetiva”, “Legalização das Drogas” e “Direitos Humanos”, onde foi mencionada a
proposta do kit anti-homofobia. Conclusões: A percepção de que a sociedade se divide em “a favor”
e “contra” às manifestações do deputado, rapidamente são identificadas. Com um caráter polêmico, o
político usa sua página para defender seus posicionamentos, de tal forma que, suas palavras influenciam
o comportamento e a opinião de muitos dos seus seguidores, promovendo assim a interação social.
Contato: elainelucia@outlook.com
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Arraiá do Gustim (Sardoá/MG): a festa da família no Córrego Manda-Saia
Érica Aquino, Suely Aparecida de Souza, Taís Bessa Felipe, Wander Mafra, Patrícia FalcoGenovez
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Celebrações, História Local
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: De acordo com o Manual de Educação Patrimonial, proposto pelo IPHAN, o patrimônio
cultural faz parte da vida das pessoas de uma maneira tão profunda, que algumas vezes elas não conseguem nem mesmo dizer o quanto ele é importante e por quê. Mas caso elas o perdessem, sentiriam
sua falta. Como, por exemplo, uma festa junina organizada pela própria comunidade. O inventário e a
salvaguarda desse tipo de bem cultural deve ser um compromisso da formação do Arquiteto. Objetivos:
Identificar um bem cultural na região de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional; Promover a
pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho
inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Celebrações; posteriormente, identificou-se o
bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do
Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu
entrevistas com informantes e observações de aspectos arquitetônicos. Resultados: Através do Arraiá
do Gustim, os jovens da comunidade se tornaram mais unidos e dedicados para um único objetivo que
é a festa. No começo, poucas pessoas aderiram especialmente àquelas que queriam sair da monotonia.
Com o tempo a festa ganhou a adesão da comunidade e comunidades vizinhas. Através dela as famílias
se reúnem e os jovens participam ativamente. Toda a comunidade participa de alguma forma: na confecção das barraquinhas, ornamentação do espaço e preparo dos alimentos. O evento tem início com os
ensaios, um mês antes da festa. No domingo que antecede a festa ocorre uma carreata nos municípios
vizinhos para a divulgação do evento. Faz parte da programação a apresentação de bandas de música da
região, o Casamento da Roça e a Dança da Quadrilha.Conclusões: Dentro da categoria Celebrações o
grupo de trabalho identificou como Referência Cultural a Festa junina denominada Arraiá do Gustim.
Contato: ericaaquino2011@hotmail.com
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Um estudo sobre a higienização das mãos e seu impacto na segurança do usuário dos serviços
de saúde
Fábio Henrique Fialho; José Júnior Gandra Oliveira; Letícia Barreto da Silveira; Mônica Valadares Martins (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Higienização das mãos. Segurança do paciente. Profilaxia das IRAS.
Área de conhecimento: Ciências da Saúde – Enfermagem – 4.04.00.00-0
Introdução: As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos, que podem se transferidos entre superfícies através do contato direto ou indireto. A higienização das mãos é entendida
como a medida individual mais simples e mais econômica necessária à prevenção das Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS). As IRAS representam um sério problema de Saúde Pública e
afetam grande número de usuários de serviços de saúde, aumentando o tempo de internação, o risco de
mortalidade e os custos socioeconômicos. Objetivos: Conhecer a adesão dos profissionais de saúde à
higienização das mãos e o impacto desta prática na assistência à saúde. Metodologia: Revisão literária de
artigos em revistas científicas eletrônicas do banco de dados Scielo, Anvisa, Inter Science Place e Organização Mundial de Saúde. Os artigos selecionados atenderam aos critérios de publicação entre os anos
de 2004 a 2014, em português, com abordagem em segurança do paciente, qualidade no atendimento
em saúde e adesão da higienização das mãos pelos profissionais de enfermagem e outros. Resultados:
Observou-se que a higienização das mãos representa a principal medida profilática das IRAS, garantindo a segurança de usuários destes serviços. No entanto, o estudo revelou que os profissionais de saúde,
inclusive a equipe de enfermagem, desenvolvem técnicas pouco assépticas, além de apontar a baixa
adesão à higienização adequada das mãos. Conclusões: A higienização das mãos promove a remoção de
sujidade, suor, células descamativas e representa relevante impacto na prevenção e redução dos índices
e gravidade das IRAS. Considerando a baixa adesão dos profissionais de saúde à higienização das mãos
demonstrada nos estudos, faz-se necessária uma maior abordagem desse assunto nas instituições de ensino e serviço. A importância da higienização das mãos deve ser amplamente divulgada em programas de
educação permanente, pois promove a segurança de usuários dos serviços e dos profissionais de saúde.
Contato: fabio.enf@outlook.com
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O papel do coordenador pedagógico no planejamento das aulas a partir dos livros do Programa Nacional Biblioteca da Escola
Fabrícia Alexsandra Abelha; Marlúcio Cândido (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: aperfeiçoamento continuado; coordenador pedagógico; planejamento.
Área de conhecimento: Planejamento Educacional – 7.08.03.02-1
Introdução: Dentre as multi funções do coordenador pedagógico estão à articulação de ações que propiciam o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que respeite as distintas vozes existentes no ambiente educacional, como também propor uma reflexão sobre o papel da escola como espaço educativo e de
formação humana. A proposta fomentada é refletir sobre o impacto dos livros do Plano Nacional Biblioteca da Escola, executado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), no planejamento diário dos professores. No decorrer dos estudos e na observação das aulas e atividades preparadas
pelos docentes, percebiam-se planejamentos sem intencionalidade e objetividade. Isso afetava diretamente
na construção do processo de desenvolvimento da aprendizagem e na indisciplina dos alunos. Objetivos:
Analisar e comparar os planejamentos das docentes, decorrentes do Estudo Coletivo a partir dos livros do
PNBE, fornecendo subsídio para a formação continuada de professores e à atualização e desenvolvimento
profissional das docentes. Metodologia: A metodologia desenvolvida no projeto de intervenção consistiu
de base qualitativo-dialética. Participaram das reuniões 12 professoras pertencentes a Educação Infantil.
Durante as reuniões semanais, foram abordados diferentes textos sob a orientação da coordenadora pedagógica. As reuniões aconteceram na própria instituição. Conclusões: Observa-se o enriquecimento didático
das ações nos planejamentos educacionais. O resultado dessa ação governamental juntamente com a ação
eficaz da coordenação pedagógica, resultou em planejamentos mais elaborados e com objetividade. A ação
proposta estimula o desenvolvimento de olhares críticos perante novos cenários e fazeres pedagógicos.
Contato: fabricia.abelha@yahoo.com.br
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Analise da fan page São Paulo Fashion Week dentro do campo da comunicação. Como a sociedade conversa com a sociedade?
Felipe Costa Ribeiro, Thaís Cristina Avelar Silva, Victória Rodrigues de Laia, Dileymárcio de Carvalho
Gomes.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mídias Sociais, moda, interação, comunicação.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: A analise diz respeito ao modo pelo qual os internautas interagem e conversam, de certa
forma, através da fan page São Paulo Fashion Week, composta de postagens acerca do evento, dicas
de moda e tendências, apresentadas de maneira dinâmica por trazer novidades ao seu público amplo e
abrangente. Objetivos: Verificar os principais tipos de interações comunicacionais possíveis existentes na
fan page São Paulo Fashion Week, através dos comentários postados, respondendo à seguinte indagação:
“Como a sociedade conversa com a sociedade?”. Metodologia: Foi utilizada uma abordagem qualitativa,
em que se definiu a explicação das interações presentes nos comentários postados na fan page São Paulo
Fashion Week identificando os valores utilizados na análise do discurso dentro do Campo específico
da Comunicação, justificando, portanto, à pergunta: “Como a sociedade conversa com a sociedade?”.
Resultados: Dentro da categoria “Fan Page São Paulo Fashion Week” pudemos encontar subcategorias,
como por exemplo: “a interação comunicacional”, “a conversação”. Conclusões: Portanto, pode-se perceber o envolvimento dos mais variados tipos de pessoas no evento, dentre os comentários, analisados
por nós, em que os internautas chegam a expressar seus sentimentos, como se estivessem falando com
a pessoa, que fez a postagem e não apenas isso, mas também com o artista ou famoso envolvido. Dessa forma, respondeu-se ao questionamento que foi feito, respondendo-o com as interações presentes.
Contato: felipe.costa.fcr@gmail.com
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Água, indústria e economia: Diagnóstico do impacto da escassez de recursos hídricos na indústria
Fernanda Alves dos Santos, Victor Martins, Vitor Luiz Fanti, ImireneLodi (Orientadora), Rafael Oliveira Dutra (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Água; Recursos Hídricos; Plasmold.
Área de Conhecimento: Engenharia de Produção – 3.08.00.00-5
Introdução: A água é um recurso natural decisivo na vida do planeta, mas é finito. Por essa razão é preciso
refletir a respeito de uma nova forma de aproveitamento de água.À medida que a água torna-se escassa
nas cidades e capitais do país seu custo tende a tornar-se mais caro.No período atual vivemos uma crise
ambiental, onde os recursos energéticos estão cada vez mais escassos. Uma crise devido à falta de chuva,
devido o clima em alguns lugares, mas não podemos esquecer, sobretudo da poluição gerada pela população, por indústrias, pela falta de tratamento de esgoto, pela poluição dos rios.Objetivos: Identificar os
aspectos e impactos ambientais gerados, com o tema Água, Indústria e Economia, buscando melhorias
ambientais para a empresa Plasmold Injeção Plástica e Ferramentaria em Governador Valadares, analisando todos os processos produtivos da empresa, levando em consideração a forma de uso dos recursos
hídricos. Metodologia: Diagnóstico para elaboração de um plano visando melhorias e redução no consumo de água, colaborando para que haja maior produtividade com redução dos recursos hídricos da
produção; desenvolver e testar a proposta de modelo do diagnóstico, orientando medidas para melhoria
de controle dos recursos hídricos, através de ferramentas da qualidade.Resultados: A empresa irá economizar 50 m³ de água por mês, reduzindo 45% no consumo total da empresa.Conclusões:O diagnóstico
apresentou as causas e falhas na manutenção do filtro, há uma necessidade de reorganização e automação
do sistema de filtragem, com o objetivo de diminuir o consumo de água na sua limpeza, evitar contaminação externa, devido ao processo manual e controle de qualidade mais especifico. A torre atual ainda cumpre a sua função na empresa, porém com o avanço da tecnologia e a preocupação com o meio ambiente,
foi proposta a aquisição de uma nova, para economizar a vazão de litros de água entre os processos.
Contato: fernanda-eng13@hotmail.com
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Aplicação do eugenol em feridas diabéticas previamente determinadas
Fernanda Vitória Lins Lima de Oliveira, Danielle kelle Ferreira de Carvalho, Larissa Soares Amaral,
Taíza Vilarino Braga, Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Júnia Carla de Oliveira Alves (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Cicatrizante, formulação, cravo-da-índia
Área de conhecimento: Farmacotécnica – 4.03.01.00-1
Introdução: A diabetes Mellitus é uma síndrome metabólica que resulta no acúmulo de glicose pelo
organismo. A mesma pode gerar diversas complicações como o aparecimento de lesões, pois a pele do
paciente diabético é muito seca, devido a diminuição da circulação e conseqüente dificuldade da cicatrização. O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo-da-índia e possui propriedades antiinflamatória,
cicatrizante, anestésica, dentre outras. Portanto acredita-se que esta substância e sua utilização tem efeitos no tratamento de lesões em pacientes portadores de diabetes Mellitus. Objetivos: O objetivo desta
pesquisa é investigar possíveis efeitos do eugenol na prevenção ou tratamento de feridas em pacientes
portadores de diabetes Mellitus. Metodologia: Para esta pesquisa será manipulada uma preparação, na
forma farmacêutica de creme contendo eugenol 0,2%, que será feita pelos graduandos em farmácia,
como trabalho de conclusão de curso. Tanto a preparação quantos os testes a serem realizados para avaliar as propriedades do creme serão executados no Laboratório de Farmacotécnica/Farmacognosia da
UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce. O efeito desta preparação será observado em pacientes
portadores de diabetes Mellitus do ambulatório de Lesões da UNIVALE. Os pacientes serão sujeitos ao
acompanhamento farmacoterapêutico com intuito de avaliar a melhoria das lesões. Estes serão acompanhados semanalmente até que haja uma melhora parcial ou total da ferida desses pacientes. Conclusões: Com este trabalho, espera-se fornecer uma alternativa para melhoria da qualidade de vida dos
pacientes diabéticos durante e após o tratamento e até mesmo como forma de prevenção dessas feridas.
Contato: larissa_soaresamaral@hotmail.com
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Reflexões sobre o fazer e a subtração da vida pelo homicida
Fernando Carvalho de Souza; Janete Higino Alves; Sônia Maria Queiroz de Oliveira; Carlos Alberto
Dias (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Homicida, Trabalho, Representações Sociais.
Área de Conhecimento: Psicologia Social – 7.07.05.00-3
Introdução: O crime de homicídio tem causado sofrimento e desestruturação deinúmeras famílias. Esta
ocorrência tem sido amplamente discutidapela mídia colocando em questão as leis que determinam a
pena, principalmente quando o infrator é menor. Estudos apontam como fatores relevantes para sua
ocorrência a baixa escolaridade, adesão ao uso de álcool/drogas, desestruturação familiar e, existência
de bolsões de pobreza.Objetivos: Refletir sobre a forma como o homicida interpreta o seu fazer que o
coloca constantemente diante da possibilidade de tirar de outrem, a vida. Metodologia: Utilizou-se de
revisão bibliográfica e estudo de caso, tendo como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais
(TRS). Trata-se de um recorte de dados da pesquisa “Representações sociais em torno do crime de homicídio por apenados inseridos no sistema prisional de Governador Valadares/MG”. Projeto aprovado
pelo Comitê de Ética, parecerCEP/UNIVALE 064/12-12.Resultados: O Mapa da Violência do Brasil
indicacomo crescentesas taxas de homicídio, sobretudo entre jovens de 15 a 24 anos.Este fenômeno é
multifatorial embora em termos imediatos sua ocorrência possa ser motivada por uma única variável.O
caso do homicida Jhonatan de Souza Silva revela que o desejo de possuir bens o levou à prática criminosa, sem impor limites aos seus atos. No seu entender, exterminar vidas fazia parte de seu trabalho não
lhe gerando prazer nem remorso. A vida do outro não estava acima de sua necessidade de conquista.
Para ele o importante era garantir a obtenção de bens. Bens estes que suacondição socialnão lhe permitia
naturalmente obter. Conclusões: O fazer do homicida não é desvinculado de um contexto sendo sua ação
orientada por valores e representações construídas e compartilhadas em seu meio. Embora considerado
pela sociedade de direitos como ilegal, o homicida concebe seu fazer como trabalho. No alcance de suas
metas,eliminar o outronada mais era do que meroacidente. Apoio: FAPEMIG; UNIVALE; UFVJM.
Contato: fernando-c16@hotmail.com
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Argila expandida: a aliança entre recursos naturais e a tecnologia na construção civil
Fillipe Talone Silva Dias, Ronilson Fernando da Silva, Edmary Gusmão (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: tecnologia, novos materiais, resultado.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: Com o advento do pensamento de preservação natural, resultante do desenvolvimento tecnológico da construção civil no mundo, várias práticas e materiais foram desenvolvidos com a missão
de proporcionar aos construtores, uma maior eficiência no processo de edificação. Um avanço muito
grande nessa área foi a evolução do trabalho com a argila, que aliando tecnologia e matéria prima resultou na argila expandida, um material de grande potencial de uso. Objetivos: expor as características,
bem como, os benefícios do uso da argila expandida nas edificações. Metodologia: pesquisa bibliográfica, em normas técnicas e em artigos Resultados: Neste estudo, evidência que a argila expandida, usada
como agregado no concreto, agrega características às edificações tais como: melhor isolamento acústico
e térmico, leveza e atinge a resistência necessária nas estruturas, podendo ser também aplicada solta em
coberturas e preenchimento com a finalidade de isolamento térmico e facilidade de manutenção em tubulações, também pode ser usada no paisagismo, pois a argila expandida não agride ao meio ambiente.
Conclusões: A argila expandida tem se tornado um grande aliado a todos os arquitetos e engenheiros
e paisagistas que procuram materiais que não agridem ao meio ambiente, e proporcionando excelentes resultados quanto à leveza, ao isolamento acústico e ao isolamento térmico. Apoio: UNIVALE.
Contato: fillipe-tallone@hotmail.com
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Barraquinha de Santo Antônio (Governador Valadares/MG): Aspectos religiosos e culturais
Flávia de Paula, Laiany Oliveira, Márcia Moreira, Rubens Soares, Patrícia Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Celebrações, Práticas Religiosas, Culinária.
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: Dentre as competências e habilidades gerais que o arquiteto deve ter, além dos conhecimentos técnicos de sua formação profissional, ressalta-se o conhecimento dos aspectos antropológicos
e sociológicos relacionados às manifestações culturais de uma sociedade. Há, portanto, a preocupação
com a conservação e com a valorização do patrimônio cultural construído e o inventário de referências
culturais de uma dada região. Esse esforço de levantamento se alinha às diretrizes do IPHAN no sentido de promover a identificação de novos bens culturais que sejam representativos dos mais diferentes
grupos sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na microrregião de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial.
Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Celebrações;
posteriormente, identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito
o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN.
O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes de Governador Valadares, como o Sr. Ramiro, nascido no Vale do Jequitinhonha, funcionário público aposentado, com idade de 85 anos, reside em
Governador Valadares há 45 anos frequentando a festa desde seu inicio, e observações de aspectos arquitetônicos. Resultados: Dentro da categoria Celebrações, o grupo de trabalho identificou como Referência
Cultural as Barraquinhas da Festa de Santo Antônio, tradicional festa junina, considerada como a mais
conhecida e movimentada da cidade. Conclusões: As Barraquinhas se localizam em frente à Praça da Matriz e iniciam suas atividades com a missa de abertura da trezena de Santo Antônio, padroeiro da cidade
de Governador Valadares. Elas se configuram num elemento tradicional e de referência da Celebração da
Trezena de Santo Antônio. Têm como objetivo a arrecadação de fundos para manter entidades assistenciais. Alguns alimentos são marcas desta celebração e já se tornaram tradicionais, dentre os quais destacamos: a famosa torta doce denominada Brastemp além das comidas e bebidas típicas de festas juninas.
Contato: lalves01@live.com
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A Festa da Manga no Distrito de Divino das Palmeiras (São João do Manteninha/MG)
Gabriel Oaks de Souza, Antônio Queiroz, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Celebrações, Festa da Manga, Tradição, Cultura
local
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: O Patrimônio Cultural Imaterial, de acordo com a UNESCO, inclui as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas; assim como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares
que lhes são associados. Sua transmissão entre gerações em interação com a natureza e a história de
uma comunidade gera um sentimento de identidade e continuidade, promovendo a diversidade cultural. Nesse sentido, cabe à formação do Arquiteto se alinhar às diretrizes do IPHAN no sentido de
promover a identificação de novos bens culturais que sejam representativos dos mais diferentes grupos
sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na região de Governador Valadares; Valorizar a cultura
regional; promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Celebrações; posteriormente, identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o
preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN.
O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e observações de aspectos arquitetônicos.
Resultados: Dentro da categoria Celebrações o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural
A Festa da Manga do Distrito de Divino das Palmeiras, realizada no período de dezembro a janeiro,
cuja finalidade é arrecadar fundos para a comunidade católica e expor os produtos derivados da manga,
amplamente produzida na localidade. Conclusões: A festa iniciada em 1997 era organizada pela Igreja
Católica no intuito de agradecer a colheita da manga. Devido ao sucesso da festa e ao aumento dos
participantes e do público frequentador a Prefeitura Municipal passou a organizar a festa, a partir do
ano 2000. Outros elementos da cultura local foram integrados à festa, dentre os quais destacamos: os
concursos de garota da manga e do maior chupador de manga, o torneio de futebol e uma cavalgada.
Contato: gabriel_oaks@hotmail.com
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Terceirização: Uma reflexão sobre o surgimento de novas categorias profissionais e a conseqüente desterritorialização das atuais entidades sindicais.
Geraldo Lourenço de Sena Filho, Marina Braga, Osmundo Nogueira Gonzaga, Alexandre Pimenta
Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Sindicato, Terceirização, Desterritorialização, Pactos Coletivos.
Área de conhecimento: Administração de Pessoal – 6.02.02.04-1
Introdução: Nesta apresentação será discutida a atual conjuntura das relações trabalhistas em face da
aprovação do Projeto de Lei (PL) Nº 4330. Uma vez aprovado tal PL a terceirização será instituída
legalmente no ordenamento jurídico trabalhista. Para além da geração de empregos pode causar enormes prejuízos não só para a classe operária como para toda sociedade. A desterritorialização da atual
estrutura sindical pode gerar o rebaixamento e até a eliminação de direitos trabalhistas e sociais conquistados a duras penas durante todos estes anos. Objetivos: Apresentar a importância das entidades
sindicais no processo negocial, pois onde quer que exista a relação capital trabalho, a função essencial
dos sindicatos é a discussão dos salários, das condições de trabalho assim como de todo o problema daí
decorrente. Metodologia: Pesquisa qualitativa interdisciplinar, utilizando os princípios gerais do direito
e da ciência da administração. Resultados: Nesse estudo, o sistema sindical será analisado do ponto de
vista simétrico, observando-se os pontos fortes e fracos para garantia da manutenção da atual estrutura
sindical evitando a fragmentação desterritorializante. Conclusões: Os sindicatos são organizações que
abrigam inevitavelmente uma estrutura burocrática, dentro das regras formais e da ideologia. O que
caracteriza estes fatores é o domínio do espaço em diferentes combinações. Perder vínculo de identificação com espaços determinados parece ser uma desterritorialização. Apoio: Mestrado GIT-UNIVALE.
Contato: geraldodesena@uol.com.br
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Interação humano-computador em dispositivos móveis
Grazielle Peixoto de Carvalho; Marcondio Pereira Da Silva Junior; Anderson Cordeiro Cardoso (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: interação humano-computador, usabilidade, dispositivos móveis
Área de conhecimento: Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação –1.03.01.03-8
Introdução: Considerados os novos computadores pessoais, os dispositivos móveis vem ganhando cada
vez mais espaço no mercado. Como exemplo os smartphones, que possui várias funções, não somente
para completar ligações, mas também para navegar na internet, instalar aplicativos e sistema de GPS. Esse
grande crescimento mostra cada vez mais a importância da Interação Humano-Computador (IHC). Objetivos: Apresentar conceitos da IHC, com foco na usabilidade de um aplicativo desenvolvido para dispositivos móveis. Metodologia: A IHC é a área que estuda fatores relacionados à interação entre o homem e
a máquina, abrangendo várias outras áreas desde ciência da computação à antropologia, buscando alcançar o máximo de usabilidade para um sistema computacional onde são observados alguns fatores, como a
quantidade de erros ocorridos durante sua execução, satisfação do usuário, fácil memorização das funções
e aprendizagem. Muitas vezes a utilização de aplicações de dispositivos móveis se torna limitada pelo fato
da dificuldade que o usuário tem em manusear o sistema. Assim sendo, tem-se uma preocupação maior no
desenvolvimento de aplicativos por causa das suas limitações, onde é preciso priorizar as informações que
serão inseridas na tela. Resultados: Foi criado um aplicativo para Android que cumpre com os princípios
do design, constituído de proximidade, contraste, repetição e alinhamento, e com as condições de usabilidade, resultando em telas limpas e claras, botões com posicionamento adequado e texto legível, permitindo
que o usuário utilize todas as funções contidas no aplicativo sem complicações. Conclusões: Foi-se concluídos que a observação dos conceitos de IHC são preponderantes para a construção de um sistema de
boa qualidade e de fácil aceitação, em especial os aplicativos para dispositivos móveis. Conclui-se também
que a construção de uma interface não depende somente dos princípios de design, mas também de outras
áreas acadêmicas que ajudam a entender as formas de direcionar e facilitar o aprendizado do usuário.
Contato: grazielle-pdc@hotmail.com
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Projeto “Oficina de Voleibol Social”: o esporte como ferramenta de inclusão social
Tairo Henrique Ferreira da Cruz, Ericarla Vanessa Silva Ferreira, Hannah Iolle Miranda, Cleber Simande Amorim (Orientador), Julimara Gomes dos Santos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Voleibol, Sociabilização, redução da marginalidade, esporte.
Área de conhecimento: Educação Física – 4.09.00.00-2
Introdução: O voleibol, além de promover o aprimoramento de capacidades físicas essenciais para a prática esportiva e para o desempenho de atividades cotidianas, também pode favorecer a sociabilização, inclusão social, redução da marginalidade por tempo ocioso e contribuir para o desenvolvimento de disciplina
e responsabilidade de seus praticantes. Por esses e outros motivos, configura-se numa modalidade muito
utilizada em projetos sociais. Objetivos: Avaliar a importância da inserção do voleibol nas escolas através
do projeto “Oficina de Voleibol Social” para promover a inclusão social. Metodologia: Mapear na cidade
de Governador Valadares-MG, crianças, adolescentes e jovens com faixa etária de 7 a 20 anos, eque vivem
embairros com situações de vulnerabilidade social; desenvolveratravés do voleibol, oficinas esportivas nas
escolas, buscando acompanhar o desenvolvimento e rendimento de cada participante. Resultados: Espera-se atender a necessidade de crianças, adolescentes e jovens na inclusão do voleibol nas escolas, despertando nos participantes o interesse pelaprática do esporte como um benefício à saúde e contribuindo
para sua formação integral como cidadão. Conclusões: Acredita-se que a inserção das oficinas de voleibol
nas escolas e programas de inclusão de bairros em situações de risco, poderá contribuir para redução
da marginalidade entre os jovens através da ocupação do tempo ocioso; transformando o esporte em
uma ferramenta de inclusão e transformação social. O esporte representa um direito social dos cidadãos,
sendo de fundamental importância o apoio a iniciativas como esta apresentada aqui. Apoio: UNIVALE.
Contato: tairohenrique_cbv08@hotmail.com
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Perfil imunológico de pacientes que apresentam a forma clínica multibacilar e paucibacilar,
através da contagem de células TCD3+ TCD4+ e TCD8.
Iara Mary Smith; Leandro Alves de Moura; Patrick Jhonn’s de Oliveira; Raianny Kessia; Pedro Henrique Ferreira Marçal (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Hanseníase, citocinas, Mycobacterium leprae, anticorpos.
Área de conhecimento: Imunologia Celular – 2.11.02.00-7
Introdução: A Hanseníase é uma doença crônica causada pelo Mycobacterium leprae, o qual é um parasita
intracelular, capaz de induzir resposta imune celular ou humoral nos indivíduos acometidos. Com relação
à defesa do hospedeiro, sabe-se que a resposta humoral está associada com a progressão da doença, uma
vez que ocorre elevada produção de anticorpos IgM anti-PGL-1. Nesse sentido, a participação das citocinas IL-4, IL-5, IL-10, contribuem para o aumento de níveis destes anticorpos. Esse tipo de resposta é
característico da forma clínica multibacilar. Já a imunidade celular, á elevada produção de citocinas como
IFN-y e TNF-a, representa um fator importante no controle da infecção, caracterizando a forma clínica
paucibacilar. Objetivos: O principal objetivo deste trabalho é traçar um perfil imunológico em paciente que
apresentam as formas clínicas multibacilar e paucibacilar, através da contagem de células TCD3+ TCD4+
e TCD8. Metodologia: Desta forma, o presente estudo pretende trabalhar com quatro grupos de pessoas:
um grupo de pessoas sadias, outro grupo de pessoas que apresentam a forma paucibacilar, um terceiro grupo de pessoas que apresentam a forma multibacilar e o quarto grupo de pessoas que tiveram contato com
indivíduos acometidos pela doença. Resultados: O trabalho encontra-se em andamento, mas espera-se que
haja um aumento das células TCD3+ TCD4+ e TCD8 comparando-se com as células das pessoas sadias.
Conclusões: Espera-se que a partir desse trabalho, como futuros farmacêuticos, obter visão ampla sobre
Hanseníase e que esse trabalho contribua para a descoberta de novos medicamentos para Hanseníase, e
quem sabe, medicamentos mais específicos, sabendo-se que pacientes com Hanseníase são polifarmácia,
ou seja, fazem uso de vários medicamentos diferentes concomitantemente e em tratamento prolongado.
Contato: arai.smith@hotmail.com
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As “artes de fazer” dos comerciantes do mercado municipal de Governador Valadares.
Imirene Lodi dos Santos;Patrícia FalcoGenovez (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Cotidiano, gestão ordinária, mercado público, território.
Área de Conhecimento: Administração –6.02.00.00-6
Introdução: Os estudos locais e regionais têm se mostrado como uma importante alternativapara a construção de novos saberes na Administração. O encontro entre a Administração e a História possibilita a análise do cotidiano dos pequenos negócios situados em espaços de passagens, como os mercados públicos, a partir de análises que confluem o tempo e o espaço. Assim, é possível compreender as
práticas adotadas pelos “esquecidos” da Administração e estabelecer diálogos com o contexto onde
a gestão ordinária é praticada, levando-se em consideração aspectos como relações sociais e cultura.
Objetivos: Compreender as práticas de gestão utilizadas por comerciantes do mercado municipal de
Governador Valadares e como estas práticas interagem e influenciam as percepções espaço-temporais
por esses mesmos comerciantes. Metodologia: Para a investigação das práticas, utilizar-se-á abordagem
qualitativa.Serão realizadas entrevistas, através de relatos de memórias, a fim de compreender as práticas de gestão de comerciantes do mercado municipal de Governador Valadares. Utilizar-se-á a História Oral como alternativa metodológica para analisar como as vozes do passado ecoam no presente.
Resultados:A gestão ordinária, praticada pelo Homem comum, foge aos parâmetros estabelecidos pelo
modelo hegemônico de gestão organizacional. Os estudos das “artes de fazer” de pessoas anônimas
possibilita compreender os usos e as aplicações da Administração em âmbito local. Conclusões:Estudar o cotidiano consiste em estudar os sujeitos e o contexto no qual suas ações se realizam. A partir
das memórias dos comerciantes, é possível captar experiências e compreender as organizações e suas
significações refletidas no cotidiano do pequeno negociante e em suas percepções espaço-temporais.
Contato: imirenelodi@hotmail.com.
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Trezena de Santo Antônio: uma tradição em Governador Valadares/MG
Ingrid Cristina Feital Martins, Fabrícia Alves de Moraes, Barbara Rodrigues Gomes, Rafaela Ferreira
Alves, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Celebrações, Trezena de Santo Antônio, Cultura
local
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: As celebrações religiosas são ao mesmo tempo produção cultural e representações sociais, contribuindo para a constituição da cultura e da sociedade. Por isso, são elementos significativos
na construção de identidades coletivas articulando memória, identidade e território. As festas religiosas são consideradas um bem cultural porque geram na comunidade um sentimento de identidade e
continuidade. De acordo com as diretrizes do IPHAN, a formação em Arquitetura e Urbanismo deve
ter a preocupação de considerar, promover e identificar novos bens culturais que sejam representativos dos mais diferentes grupos sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na região de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional; Promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da
Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria Celebrações; posteriormente, identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências
Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e
observações de aspectos arquitetônicos. Resultados: Dentro da categoria Celebrações o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural afesta da Trezena de Santo Antônio, realizada pela Catedral de Santo Antônio, em Governador Valadares, entre os dias 31 de maio a 13 de junho. Conclusões:Inicialmente, havia uma festa no mês de maio que ocorria na praça, em frente à Catedral. Essa
festa deixou de acontecer por um determinado período até que, na década de 1980, Pedro Eustáquio
Pires solicitou ao Pároco que autorizasse uma festa em homenagem ao Santo Padroeiro da cidade. A
festa começou com a Novena de Santo Antônio e, depois, passou a ser Trezena. Hoje a festa constitui-se como uma referência cultural local, com barraquinhas, bingos, celebrações de missa e procissão.
Contato: fabricia.de.moraes94@hotmail.com
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Registro indicador sonoro de reserva de gás
Isaac Teixeira, Rondinelli Martins Cavalcante, Vicente Barros Leonel, Vinicius de Sousa Silva, Imirene
Lodi dos Santos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inovação, projeto do produto, planejamento estratégico, registro inteligente.
Área de conhecimento: Engenharia de Produção – 3.08.00.00-5
Introdução: O curso de Engenharia de Produção propôs aos alunos a realização de um projeto interdisciplinar com o objetivo de desenvolver um produto inovador, segundo metodologia para projeto de
desenvolvimento de novos produtos, contemplando desde o estudo de viabilidade para implementação
da ideia até a construção de um protótipo. Foram realizadas melhorias no regulador de gás (GLP), implementando um dispositivo sonoro que alerta o cliente quando o gás está em seu nível de reserva. Objetivos: Desenvolver registros com dispositivos sonoros que alertem ao usuário de botijão gás o seu estoque
de reserva. Metodologia: A metodologia aplicada envolveu pesquisas de campo, tendo como público alvo
as residências, restaurantes e bares em geral, bem como revisão bibliográfica, fundamentada em livros,
artigos, portarias do Inmetro e normas da ABNT que regulamentam o desenvolvimento deste tipo de
produto. Resultados: Os dados coletados nas pesquisas foram favoráveis à criação do produto. Com o
desenvolvimento do protótipo, pode-se notar que o produto atingiu o resultado esperado. Grande parte
do público que participou da pesquisa de mercado aprovou a ideia do produto e se propôs a adquiri-lo.
Conclusões: A ideia da criação de um produto que atenda às necessidades ainda não supridas de nosso
público alvo consiste na fabricação de um medidor de gás (GLP) para monitorar e alertar o usuário sobre
o estoque reserva do botijão, indicando o momento para troca do mesmo. A partir deste fato foi possível
criar um produto inovador, de qualidade, estabelecer um preço acessível ao público alvo e através das
estratégias utilizadas desde a sua criação, passando por sua produção, distribuição, promoção, a redução
de riscos através de previsões estudadas em pesquisas de mercado, pode-se concluir que são favoráveis
as expectativas para o sucesso do produto, ou seja, o produto possui utilidade e aceitação no mercado.
Contato: vinnyssilva@hotmail.com
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Caracterização dos idosos atendidos em uma clínica escola de Governador Valadares
Isadora Sousa Carvalho, Matheus Batista Martins, Arllen Rodrigues Ferraz Gomes, Juliano M Prata,Cristiane Yume Koga-Ito, André Luis Souza dos Santos, Suely Maria Rodrigues, Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Idoso, Odontogeriatria, Saúde Bucal.
Área de conhecimento: Odontologia Social e Preventiva –4.02.08.00-1
Introdução: O aumento de indivíduos idosos na população brasileira requer uma atenção diferenciada
de diversos setores da sociedade, em especial da equipe envolvida nos cuidados com a saúde deste grupo
etário.Tal necessidade se deve a diversas alterações fisiológicas decorrentes do processo de envelhecimento, bem como, à ocorrência de múltiplas patologias, o consumo de vários tipos de medicamentos e aos
fatores psicossociais próprios da longevidade.Os indivíduos idosos apresentam em relação à saúde bucal,
um quadro clínico caracterizado por edentulismo, doença periodontal e presença de próteses removíveis
consideradasresponsáveis pela ocorrência das candidíases. Objetivos: Este estudo objetivou fazer a caracterização dos idosos, usuários de uma clínica escola de odontogeriatria da FACS/UNIVALE.Metodologia:
Foram incluídos neste estudo 31idosos (acima de 60 anos), de ambos o sexo,queestavam em atendimento
odontológicona clínica odotogeriátrica no primeiro semestre de 2015.Para a coleta de dados foi aplicado
um questionário em forma de entrevista semiestruturada com questões relacionadas a dados sociodemográficos econdição de saúde geral e bucal.Resultados: Os resultados demonstraram quea idademédia dos
idosos foi de 68 anos. Com relação ao sexo, 61% eram do sexo feminino e 39% do sexo masculino. Observou-se que 58% dos idosos apresentavam pelo menos uma doençasistêmicae a maioria (77%)fazem
uso de mais de um medicamento, o que podecontribuir para alteração da cavidade bucal.Quanto ao uso
de prótese, 58% dos indivíduosfazem uso de algum tipopróteseremovível e 54% dos idosos apresentaram
boa condição de higienebucal e das próteses. Conclusões: Diante dos fatores predisponentesencontrados
nos indivíduos idososem decorrência da própria idade, é importante que o mesmo faça um acompanhamento periódico, para que os efeitos ou até mesmo o surgimento das infecções oportunistas sejamevitados e/ou minimizados,uma vez que são comuns e frequentes nessa faixa etária.Apoio: UNIVALE/UFRJ.
Contato: sousa.isadora@hotmail.com
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Incidência de infecções e seus patógenos, na CTI do Hospital Municipal de Governador Valadares no período de maio a junho de 2015
Jaciara Ferreira Neto; Claudia de Morais Wild Moura; Erica Alves de Oliveira; Thiago de Paula Vaz;
Claudine de Menezes Pereira Santos (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Microorganismo, UTI, Cultura.
Área de conhecimento: Doenças infecciosas e parasitárias – 4.01.01.09-6
Introdução: As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são definidas como aquelas adquiridas após a admissão do paciente na unidade hospitalar e que se manifesta durante a internação
ou após um período de 72 horas, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos
hospitalares. Nas unidades de terapia intensiva (UTI) as infecções são manifestações bastante frequentes em pacientes graves. Estas podem ser de origem comunitária, ou seja, já presente ou incubada na
época da admissão hospitalar, ou nosocomial, quando aparecem após 48 horas de internação. A IRAS
é uma iatrogenia causada pela institucionalização do paciente e que se tornaram importante foco de
atenção nos últimos anos, embora haja relatos sobre a ocorrência de doenças epidêmicas e da inevitabilidade das infecções em pacientes cirúrgicos desde os tempos mais antigos. Objetivos: Conhecer
a incidência de infecções e seus patógenos, na CTI do Hospital Municipal de Governador Valadares. Metodologia: A pesquisa será realizada, por meio da revisão de prontuários no período de maio
a junho de 2015. Os dados serão compilados, tabulados e analisados quali e quantitativamente. Conclusões: Espera-se gerar informações sobre as infecções mais frequentes no hospital estudado, bem
como sobre os patógenos causadores destas. Acredita-se que os resultados estarão de acordo com a
bibliografia atual que registra microrganismos oportunistas como principais causadores de infecções,
assim como uma relação com a depressão imunológica dos pacientes internados e os métodos invasivos, como a cateterização urinária, a intubação traqueal, a ventilação mecânica e cateteres intravasculares responsáveis por inúmeras infecções. O levantamento de dados pode contribuir para a elaboração de procedimentos na CTI para minimizar as infecções hospitalares e a resistência bacteriana.
Contato: jaciaraf24@hotmail.com
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Ação do álcool e drogas na conduta do crime de homicídio
Janete Higino Alves; Fernando Carvalho de Souza; Sônia Maria Queiroz de Oliveira; Carlos Alberto
Dias (Orientador)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras-chave: Álcool, droga, homicídio, lobo frontal.
Área de Conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O uso de drogas de abuso se tornou um sério problema de saúde pública, afetando tanto a
vida do usuário e familiares quanto de toda a sociedade. Este fato constitui uma situação preocupante,
problema comum, que ameaça principalmente a saúde de populações mais jovens. Objetivos: Investigar
a ação do álcool e drogas na conduta do crime de homicídio.Metodologia: Revisão bibliográfica e estudo
de caso. Recorte de dados da pesquisa “Representações sociais em torno do crime de homicídios por
apenados inseridos no sistema prisional de Governador Valadares, MG”. Projeto aprovado pelo Comitê
de Ética, Parecer CEP/UNIVALE 064/12-12.Resultados: Entre as drogas de abuso mais consumidas
destaca-se o álcool que entre adolescentes ocorre antes dos 18 anos.Tanto seu uso quanto de drogas
ilícitas tem grande relação com a prática de delitos. Seus efeitos tornam mais frágeis os cuidados com a
auto preservação, favorecendo a violência. Tais drogas atuam sobre o Sistema Nervoso Central (SNC),
provocando mudança no comportamento. No contexto da conduta violenta, o lobo frontal é uma região
do cérebro que ganha destaque. Ao atuar sobre o lobo frontal, mais especificamente sobre região préfrontal, o álcool modifica as funções executivas dificultando o controle do comportamento. Esta condição tende a acentuar os riscos de violência sendo comum que em situações de crime de homicídio o autor
ou a vítima estava em estado de embriagues. Conclusões: A literatura indica haver estreita relação entre
uso de drogas de abuso e violência contra a vida. Maiores investimentos em pesquisas neste campo poderiam fornecer subsídios às políticas de prevenção ao homicídio. Apoio: FAPEMIG; UNIVALE; UFVJM.
Contato: janeteufvjm@gmail.com
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A escola de tempo integral: reflexões sobre a constituição do tempo e do espaço escolar
Janira Valentim Cherry Pessoa
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Palavras-Chave: Escola, Tempo Integral, Território, História da Educação.
Área de Conhecimento: Política Educacional – 7.08.03.01-3
Introdução: A compreensão das situações de desigualdades instauradas nas escolas brasileiras deve ancorar-se na percepção do contexto de expansão do atendimento escolar público e gratuito e na análise
das constituições sócio- espaciais da escola e sua relação com o processo histórico de formação da
instituição escolar. Este entendimento deve ter como foco a abrangência do atendimento público, da
temporalidade estabelecida em turno regular e das possibilidades de ampliação para turno integral, e
ainda, dos reflexos da composição do entorno percebidos no interior das escolas. Objetivos: Promover
análise da constituição histórica da escola para o modelo público, gratuito, laico e universal atual, bem
como da organização temporal de permanência dos alunos para a chamada Escola de Tempo Integral.
Metodologia: Pesquisa qualitativa, com procedimentos de revisão bibliográfica, observação da realidade
cotidiana de uma escola de tempo integral do município de Governador Valadares. Resultados: Compreendeu-se que, a escola pública formal não foi desde o início um direito garantido a toda a parcela
da população, e que, a defesa da “educação para todos” como bandeira mundial foi, a partir do século
XVII, transcrita em inúmeros documentos resultantes de discussões internacionais. Que, no Brasil, a
temática da universalização se apresenta em estágio de superação e em contrapartida o que cabe-nos superar então, nesta geração, são os desafios referentes á qualidade do ensino oferecido, da temporalidade
de permanência dos alunos na escola e do uso dos espaços educativos do entorno. Conclusões: A escola
como direito universal, público e gratuito, se constituiu na história por lutas de classes que se traduziram
em direitos via ordenamentos jurídicos. Esta constituição, que se deu inicialmente no campo do acesso
a escola, hoje se expande para as questões referentes ao tempo escolar e à qualidade da educação na
busca da superação da meritocracia e consecução da educação como direito. Apoio: UFOP, UNIVALE.
Contato: janiravalentim@yahoo.com.br
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Acompanhamento farmacoterapêutico aos pacientes idosos atendidos no laboratório de assistência farmacêutica – LASFAR/Univale.
Jaqueline Aparecida de Souza, Luana Amado de Oliveira Costa, Thays Lopes de Souza, Wlyara Kelly
Moreira Pinas, Lorena Bruna Pereira de Oliveira, Junia Carla Oliveira Alves (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Acompanhamento farmacoterapêutico, assistência farmacêutica, idosos, LASFAR.
Área de Conhecimento: Farmacologia Clínica – 2.10.08.00-0
Introdução: A Atenção Farmacêutica (ATENFAR) é um modelo de prática profissional que tem como
finalidade garantir ao paciente uma farmacoterapia racional, segura e com custo acessível, orientando o
paciente através de ações educacionais. O acompanhamento farmacoterapêutico é um serviço da ATENFAR, que faz com que o farmacêutico realize um trabalho que beneficiará o paciente. Dessa forma, o
laboratório de assistência farmacêutica (LASFAR)/UNIVALE oferece o acompanhamento farmacoterapêutico (AFT) ao paciente por meio de seus alunos e professores. Objetivos: promover o acompanhamento farmacoterapêutico aos pacientes idosos atendidos no laboratório de assistência farmacêutica
- LASFAR/Univale. Metodologia: Serão incluídos nesse estudo 10 pacientes, com mais de 60 anos, de
ambos os sexos, que possuem doenças crônicas. Serão coletados, desses pacientes, dados referentes
aos medicamentos utilizados para o tratamento das doenças relacionadas. Resultados: Espera-se através
das informações obtidas e, por meio do AFT, este estudo tentará detectar possíveis problemas relacionados aos medicamentos por meio do método Dáder. O método Dáder é um procedimento operatório simples, que permite ser realizado com qualquer paciente, em qualquer nível de atenção, de forma
sistemática, continua e documentada. Seu desenvolvimento permite registrar, acompanhar e avaliar os
efeitos da farmacoterapia utilizada por um paciente através de orientações simples e claras. Conclusões:
A ATENFAR contribuirá para a inserção do farmacêutico na equipe de saúde para promover em cooperação com os demais profissionais da saúde e pacientes o AFT, a fim de evitar ocorrência de resultados negativos relacionados aos medicamentos (RNM’s) e conseqüentemente, melhorar a qualidade
de vida dos idosos e reduzir os custos com o tratamento farmacológico. Apoio: LASFAR/UNIVALE.
jackgv81@yahoo.com.br
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Percepção da população em relação às condições sanitárias no município de Virgolândia – MG
Jéssica Lourraine Ambrósio Rabelo; Dannielly Gonçalves da Silva; Viviane Lopes Amaral; Hernani
Ciro Santana (Orientador) Universidade Vale do Rio Roce – UNIVALE
Palavras-Chave: Saneamento básico, esgoto, pesquisa.
Área de conhecimento: Saneamento Básico
Introdução: O presente artigo consiste em uma pesquisa sobre saneamento realizada com moradores do
município de Virgolândia- MG. Objetivos: Analisar a real situação da população urbana em relação ao
saneamento básico. Metodologia: Baseou-se em entrevistas com moradores e observações diretas, foram
avaliados os dados coletados no que diz respeito a serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, disposição de resíduos sólidos e drenagem urbana. Foram entrevistadas 119 pessoas em diversos
pontos da cidade. Resultados: De acordo com os resultados da pesquisa, 95.8 % entrevistados acham
muito importante o saneamento básico, 78.9% estão satisfeitos com a coleta de lixo, 26.1% acham a qualidade da água boa, 58.8% não sabem da existência da estação de tratamento de esgoto e 24.4% alegam
que sua rua alaga quando chove. Conclusões: Após a análise dos dados, verificou-se o interesse da população em relação à interferência do saneamento básico e a qualidade de vida com preocupação em reduzir os impactos ambientais, que são causados principalmente pela ineficiência do tratamento de esgoto.
Percebeu-se também que são necessárias poucas mudanças em relação ao tratamento de água, coleta de
lixo, já os córregos precisam de uma revitalização e a drenagem deve ser modificada nos pontos críticos.
Contato: j.lourraine@hotmail.com
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O impacto da mídia televisiva regional em pequenas cidades do Vale do Rio Doce: o caso de
Divino das Laranjeiras
Jhonnathas Trindade, Joyce Alves, Drielle Cristina e Franco Dani Araújo e Pinto.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mídia Televisiva, Vale do Rio Doce, Programação Jornalística.
Área de conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: Divino das Laranjeiras é uma cidade que fica na região norte do Vale do Rio Doce, em Minas
Gerais. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem pouco
mais de 5 mil habitantes residentes na cidade e nos distritos de Macedônia, Linópolis, Central de Santa
Helena e zona rural. Atualmente, a cobertura televisiva local é feita pela TV Alterosa Leste, afiliada do
SBT (canal 9); TV Leste,afiliada da Rede Record(canal 11); e Inter TV dos Vales,afiliada da Rede Globo
(canal 55). Esses veículos exibem programação jornalística diária com notícias da região em alguns de
seus telejornais.Objetivos: Determinar qual a importância da mídia televisiva para os telespectadores da
cidade de Divino das Laranjeiras, seus impactos na interação social e na formação de opinião dos seus
habitantes. Metodologia: Obter dados a partir da aplicação de um questionário a ser respondido pelos
telespectadores, como forma de se alcançar os objetivos desta pesquisa. Ao todo, 20 pessoas preencheram o questionário, que contém sete perguntas relacionadas à grade de programação jornalística das três
emissoras.Resultados: Dos entrevistados, 80% assistemà Inter TV dos Vales, dos quais 95% acompanham os telejornais regionais dessa emissora;60% assistem a TV Alterosa Leste, dos quais 70% acompanham o noticiário jornalístico da emissora; e 50% assistema TV Leste, dos quais 55% acompanham o
telejornal da emissora. Dos entrevistados, 80% consideram essencial ter acesso a notícias de sua região.
Conclusões:A pesquisa revela que a programação televisiva jornalística regional não só é bem aceita
pelos moradores de Divino e seus distritos, como também é considerada importante fonte de informação para a comunidade por noticiar conteúdo de seu interesse, além de ser uma forma de o jornalismo
contribuir para a documentação histórica daquele povo, que é a função do jornalismo local/regional.
Contato: jhonnathasneto@hotmail.com
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Prevalência de enteroparasitoses na área rural do município de Governador Valadares, Minas
Gerais, Brasil: Um estudo-piloto
Letícia Martucci, Thalisson Artur Ribeiro Gomides, Marlucy Rodrigues Lima, Gulnara Patrícia Borja
Cabrera, Alda Maria Soares Silveira, Lucia Alves de Oliveira Fraga, Girley Francisco Machado de Assis,
Pauline Martins Leite (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF – Campus Governador Valadares; Universidade Federal
de Ouro Preto – UFOP; Universidade Vale Do Rio Doce – UNIVALE
Palavras–Chave: Enteroparasitoses, Schistosoma mansoni, prevalência, parasitos intestinais
Área de conhecimento: Helmintologia de Parasitos – 2.13.02.00-6
Introdução: As parasitoses intestinais são responsáveis por altos índices de morbidade, principalmente nos países em desenvolvimento, onde o crescimento populacional não acompanha a melhoria das
condições de vida da população. No Brasil, as enteroparasitoses estão entre os principais problemas de
saúde pública, e a investigação parasitológica tem sido amplamente negligenciada no país, sobretudo
nas comunidades rurais, cuja realidade é ignorada. Objetivos: Avaliar a prevalência das enteroparasitoses
nos residentes na área rural do município de Governador Valadares. Metodologia: O estudo está sendo
realizado no distrito de Xonim de Baixo. Foram coletadas três amostras fecais, em dias diferentes, de
cada indivíduo em coletores apropriados e sem a utilização de conservantes. As amostras foram encaminhadas para o PSF local, processadas no Laboratório de Parasitologia da UFJF e analisadas utilizando o método HPJ (qualitativo) e Kato-Katz (quantitativo). Resultados: Até o momento foram cadastrados ao projeto 40 indivíduos, destes apenas 22 (55%) entregaram as três amostras de fezes e 8 (36,4%)
apresentaram resultados positivos para helmintos e/ou protozoários. Os parasitos encontrados foram:
E. coli (3 indivíduos), S. mansoni (1 índividuo), E. coli/S. mansoni (2 indivíduos), E. coli/G. lamblia
(1 indíviduo) e E. histolytica (1 indivíduo). Estes resultados revelam monoparasitismo em 5 indivíduos
e poliparasitismo em 3 indivíduos. O método qualitativo revelou uma baixa carga parasitária dentre os
indivíduos parasitados por S.mansoni (1 indivíduo com 36 ovos por grama (opg) de fezes e outros 2
indivíduos com 12 opg de fezes). Conclusões: O estudo, ainda em fase inicial, identificou uma prevalência de 36,4% de indivíduos parasitados, contudo, pretende-se abranger outros distritos para estabelecer
a prevalência das enteroparasitoses no município de Governador Valadares. Os dados encontrados já
mostram a necessidade de propor ações que melhorem os hábitos de higiene da população. Apoio:
CNPq, UFJF-GV, UFOP, UNIVALE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTRATÉGIA DE
SAÚDE DO XONIM.
Contato: leticiamartucci@hotmail.com
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JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E DIREITO: ação de intervenção em um centro socioeducativo
Eunice Maria Nazarethe Nonato; Jorddana Rocha de Almeida; Lissandra Lopes Coelho Rocha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: juventude, medida socioeducativa, formação continuada.
Área de Conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A cidade de Governador Valadares, segundo dados da Secretaria de Defesa Social é a terceira
cidade do Estado no cometimento de ato infracional, enquanto Ipatinga que dista somente 50 quilômetros está classificada como a 26ª e Belo Horizonte, como a sétima (WAISELFISZ, 2012). Nesse contexto
onde o índice de violência praticada por jovens é tão elevado a universidade é desafiada a intervir com
a intenção de contribuir para transformação deste cenário. Trata-se de proposta extensionista/pesquisa
envolvendo professores do curso de Direito e Pedagogia. Busca-se atuar de forma incisiva na formação
de profissionais acerca das temáticas dos Direitos Humanos, à questão social, da educação e juventude. Objetivo: Pretende-se contribuir por meio da formação continuada para a melhoria do processo
educativo de jovens autores de ato infracional, em cumprimento de medida socioeducativa privativa de
liberdade, no Centro Socioeducativo de Governador Valadares/MG. Metodologia: Pesquisa qualitativa,
desenvolvida a partir dos seguintes procedimentos de coletas de dados: módulos de formação continuada com profissionais e jovens inseridos no Centro Socioeducativo com registro de diário de bordo e
entrevistas semiestruturadas. Resultados: Foram realizados até o presente momento três encontros de
formação, cada encontro trabalhou respectivamente as seguintes temáticas: “Educação como Direito
Humano”, “Aconselhamento” e “Sociologia da Juventude”. Os temas remeteram a reflexão sobre a
educação como direito subjetivo dos jovens, o cotidiano vivenciado pelos profissionais que atuam na
Unidade Socieducativa e a juventude como condição social. Conclusões: Percebe-se que a maioria dos
profissionais participantes do curso manifesta envolvimento e abertura ao diálogo sobre as temáticas
propostas e indicam compreensão sobre a complexidade que é a situação do jovem privado de liberdade e reivindicam formação para desempenho do papel educativo. Apoio: UNIVALE, FAPEMIG.
Contato: jorddana.rocha@gmail.com
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Da Capela ao Bar: uma edificação e as temporalidades da cidade (Governador Valadares/MG)
Luiz Alexandre G. Eleodoro, Pedro Henrique Lemos, Raphael Carraro, Wesley Rodrigues, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Espaço Cultural, Entretenimento, História Local
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: O Patrimônio Cultural encontra-se estreitamente relacionado à preservação e transmissão
da memória. Para a UNESCO, os bens culturais são de fundamental importância para a memória dos
povos e riqueza das culturas. Eles funcionam como uma espécie de elo entre diferentes temporalidades que marcam um determinado lugar, servindo de âncora para a memória coletiva. Cabe ao Arquiteto o comprometimento ao inventariar tais lugares simbólicos, cumprindo as diretrizes do IPHAN
no sentido de promover a identificação de novos bens culturais que sejam representativos dos mais
diferentes grupos sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na região de Governador Valadares
e destacar seu valor histórico e cultural. Metodologia: Inicialmente definiu como objeto de estudo a
categoria Lugares; posteriormente, identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais,
padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e observações de aspectos arquitetônicos. Resultados: Dentro da categoria Lugares o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural uma edificação que abrigou a primeira Capela Católica provisória do
bairro Ilha dos Araújos, entre os anos de 1961-1965. Conclusões: A Capela e a casa paroquial abrigaram o primeiro padre holandês (Henrique Van Der Feesten) que chegou ao bairro em 1962. Após
a construção da Paróquia de N. S. Aparecida, em 1965, a Capela foi desativada e no imóvel passaram a funcionar diferentes tipos de comércio. Em 1970, a família de Graça Motta adquiriu o imóvel
onde hoje funciona o Bar Casa Bonita. O lugar é representativo de dois tempos, reatando a temporalidade da primeira década de existência do bairro e a atual, voltada para o entretenimento e a cultura.
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Relações de gênero na escola: reflexões sobre propostas e políticas públicas
Manuela Athayde Sabbagh, Maria de Fátima da Cruz, Sandra Athayde Silva, Renata Grego de Oliveira
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: diversidade de gênero, políticas públicas, currículo escolar.
Área de Conhecimento: Educação –7.08.00.00-6
Introdução: A escola deveria ser um espaço de integração social, cultural e aberto às diversidades de
gênero, culturais e étnico-raciais. Contudo, um adolescente homossexual, homem ou mulher, muitas
vezes deixa de demonstrar seus sentimentos e desejos, por viver num espaço heteronormatizador, onde
aqueles que saem do padrão são vistos de forma desigual e patológica. Mas, porque a escola não consegue avançar na ruptura desses padrões normativos? A despeito de políticas e propostas públicas, não se
institui um currículo que efetivamente trabalhe questões sobre diversidade de gênero. A incapacidade em
se avançar no debate dentro das escolas traz a necessidade de um estudo que mapeie entraves e perceba
possibilidades de ações políticas.Objetivo:Discutir as políticas públicas e propostas sobre temáticas de
gênero na educação escolar, mapeando-as para análise de impactos e repercussão nos currículos escolares no município. Metodologia:A pesquisa fundamenta-se em teorias pós-críticas sobre diversidade de
gênero, que denunciam como o sistema escolar torna invisíveis essas questões. Serão analisadas políticas,
propostas e estudos do governo federal, referentes às questões de gênero na educação escolar, e notícias
sobre impactos e repercussões. Serão estudados Projetos Pedagógicos de escolas públicas de Governador
Valadares, para uma leitura de como os currículos tratam dos estudos e políticas de gênero. Resultados:
Por ser uma pesquisa em andamento, os primeiros resultados podem ser pensados a partir dos estudos
bibliográficos e de acontecimentos recentes sobre o Plano Nacional de Educação (PNE - 2010/2020)
que teve toda sua proposta sobre educação para diversidade de gênero vetada. Conclusão: Ainda inconcluso, este trabalho pretende apresentar informações que contribuirão com estudos sobre as possibilidades de romper entraves às políticas públicas para a educação das questões de diversidade de gênero.
Contato: manuelasabbagh@bol.com.br
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Relações de gênero na Educação Infantil: a formação do educador
Manuela Athayde Sabbagh, Renata Greco de Oliveira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: relações de gênero, Educação Infantil, formação do educador.
Área de Conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Questões sobre relações de gênero na Educação Infantil, a despeito de toda a informação que veicula acessível às crianças, ainda são pouco trabalhadas pelos educadores, tanto nas instituições de educação, quanto na família. Para autores como Britzman (1998), existe um receio de que isto
desperte um comportamento precoce na criança, levando-a a perder a “inocência” infantil, como se
a criança fosse um ser assexuado. A sexualidade, sendo um dos aspectos do desenvolvimento humano, é elaborada pela criança, que lida “sozinha” com suas hipóteses, consolidando suas próprias teorias, sem a participação intencional dos educadores. Não é difícil, portanto, pensar na importância em
trabalhar essas questões desde a Educação Infantil. Contudo, um problema se coloca a esta necessidade: estariam os educadores infantis preparados para trabalhar questões relacionadas ao gênero na
educação infantil? A formação do educador tem lhe preparado para as discussões sobre relações de
gênero? Objetivos: Discutir a formação de educadores para trabalhar questões sobre relações de gênero na educação infantil. Metodologia: Inicialmente realizou-se um estudo bibliográfico sobre relações
de gênero na Educação Infantil e sobre a formação de educadores para este segmento. Serão realizadas ainda análises de documentos - diários de campo, relatos de experiências - de estágio e PIBID na
Educação Infantil. Resultados: Por ser um trabalho em andamento, não há ainda resultados sobre as
análises das práticas formativas. Contudo, as primeiras leituras apontam para a influência da normalização nas práticas dos educadores e para a escassez de ações formativas que promovam o rompimento
da normalização de determinadas identidades de gênero. Conclusões: O que se pode perceber é que
ainda é um tabu trabalhar questões de gênero na Educação Infantil, mas é também urgente voltar o
olhar para a formação do educador, como possibilidade de rompimento com os padrões normativos.
Contato: manuelasabbagh@bol.com.br
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Imagens de um território: os bairros Cariru e Cidade Nobre de Ipatinga e a memória fotográfica.
Marcos Ribeiro Macedo, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Crescimento urbano, Fotografia, Ipatinga, História urbana.
Área de Conhecimento: História urbana – 6.05.01.04-9
Introdução: A cidade de Ipatinga foi criada no final da década de 1950 para abrigar os operários da
construção da Usiminas e mais tarde para abrigar os funcionários da mesma usina. Como na região não
havia casas suficientes para este grande número de pessoas, foi necessário criar bairros para atender a
demanda de moradia dos trabalhadores. Com o crescimento da cidade, outros bairros foram criados
em outras regiões da cidade. Há em Ipatinga, uma distinção entre os bairros projetados pela Usina e
os planejados pela prefeitura. Os primeiros não mudaram muito com o passar dos anos. Os últimos
se modificaram, conurbaram e cresceram sem um planejamento rígido. Objetivos: Analisar fotografias
antigas e atuais e comparar imagens de locais semelhantes com o objetivo de verificar o crescimento de
algumas regiões da cidade de Ipatinga. Metodologia: Pesquisa qualitativa utilizando fotografias antigas
da cidade retiradas de livros, revistas e jornais para comparar com imagens atuais tomadas de ângulos
parecidos para analisar o crescimento de algumas regiões. Resultados: Nesse estudo, a comparação de
fotos tiradas na região planejada mostra uma diferenciação, mais estética e não muito de crescimento
urbano que não evoluiu no espaço. Foram remodeladas as fachadas que, pintadas de cores diferentes,
se adaptaram às necessidades atuais urbanas, mas não cresceram em quantidade e nem os bairros se
misturaram com os outros. Por outro lado, na região projetada pela prefeitura, houve um crescimento
grande, muitas casas deram lugar a prédios, pontos de comércio e pequenas indústrias. Algumas áreas
foram ocupadas ilegalmente com moradias e o acesso entre estes bairros se dá por várias ruas ou avenidas que passam entre eles. Conclusões: O uso comparativo de fotografias antigas e atuais de determinados locais pode ser uma ferramenta para analisar o desenvolvimento urbano de regiões de uma dada
cidade, assim como o uso de estatísticas e outras ferramentas tradicionais de pesquisa histórica urbana.
Contato: mrsocram@gmail.com
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Capela do Colégio Franciscano Imaculada Conceição: A história viva da fé de um povo (Governador Valadares/MG)
Mariana Alves dos Santos, Bruno Coelho Franco, Graciana Ceci Renan Braga, Lilian Renata Dias Leite,
Marcos Vinícius Pardim, Patrícia Falco Genovez
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Edificação Religiosa, Técnicas Construtivas
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: A identidade de uma sociedade e os aspectos relativos à sua cultura religiosa estão intrinsecamente relacionados à memória coletiva. Há uma estreita correlação entre cidadania, apropriação e preservação do patrimônio. Portanto, o patrimônio cultural de uma sociedade deve integrar a formação do Arquiteto. Cabe a ele o inventário de bens culturais alinhado às diretrizes do IPHAN no sentido de promover a
identificação de novos bens culturais que sejam representativos dos mais diferentes grupos sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na microrregião de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional;
promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo
de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categorias Lugares e Saberes; posteriormente,
identificou-se os bens culturais que seriam pesquisados e documentados. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho
de campo envolveu entrevistas com informantes e observações de aspectos arquitetônicos. Resultados:
Dentro das categorias Lugares e Saberes o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural A Capela do Colégio Franciscano Imaculada Conceição e a Técnica Construtiva empregada. Conclusões: Inicialmente, a Capela foi inaugurada em junho de 1964, sob a administração da Irmã Julieta Ramos. O templo
é uma construção neogótica que chama a atenção pela beleza e pelos elementos construtivos avançados
para sua época. A Capela faz parte da história da cidade e foi construída no período da Ditadura Militar.
Pode-se considerá-la uma referência educacional em função de sua localização dentro de um colégio, integrando estudo e espiritualidade. É também uma referência cultural dado seu significado religioso local.
Contato: marianalvess@live.com
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Um projeto educativo com a lagoa do bairro
Mariane de Souza Marques, Sabrina Souza Ribeiro Santos,Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Lagoa, território educativo, educação ambiental, educação integral
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Durante a circulação pelo entorno da Escola Municipal João XXIII, para reconhecimento do território e mapeamento dos espaços educativos oferecidos pelo bairro, as bolsistas do PIBID/
UNIVALE/Pedagogia, a supervisora da escola e os estudantes do 2º CPA identificaram a Lagoa do
Pérola em obras de desassoreamento. Apresentada pelos estudantes como uma importante referência
local, a lagoa foi tema de um projeto de educação ambiental, coordenado pelas bolsistas, no primeiro
semestre de 2015. Objetivos: Explorar a Lagoa do Pérola como espaço de educação ambiental, visando
o estabelecimento de uma nova relação entre os estudantes e o ecossistema. Metodologia: Os estudantes
confeccionaram o mapa do bairro, situando a lagoa e os demaisespaçoslevantados durante a circulação
pelo território. Foram feitasentrevistas com o encarregado pelas obras da lagoa e com um antigo morador, amigo do falecido padre Floriano Jud, que na ocasião do projeto estava dando o nome à lagoa,
conforme a Lei Nº 6.629/2015. Os dados coletados foram trabalhados em aulas, a partir dos conteúdos
das diversas disciplinas.Resultados: A entrevista com o encarregado abordou sobre os procedimentos
utilizados no desassoreamento da lagoa e previstos para a revitalização da orla, o destinodado ao jacaré
que vivia no local, o plano de soltura dos peixes nativos e a importância da lagoa para a comunidade,
como sendo um ambiente agradável para a realização de passeios e atividades físicas. A entrevista com
o morador possibilitou conhecimentos sobre a história do padre que foi responsável pela edificação
de outro importante lugar do bairro: a Paróquia Sagrada Família. Os estudantes produziram registros
das atividades e realizaram um seminário para apresentaçãodos resultadosaos demais colegas da escola.
Conclusões:Acreditamosque o projeto contribuiu para o entendimentoda importância da lagoa para o
bairro e da necessidade de cuidados permanentes para mantê-la conservada. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: marigv88@gmail.com
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As enchentes do rio Doce e o processo de urbanização do bairro São Pedro
Mayke Douglas Martins de Souza, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave: Urbanização; Enchentes; Governador Valadares; Rio Doce.
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: As enchentes são eventos extremos que realçam aspectos do processo de urbanização. Elas
acabam por evidenciar um longo processo de ocupação indevida das áreas ribeirinhas. Suscitam questões que abarcam tanto o urbanismo quanto a formação histórica do território da cidade de Governador Valadares. Localizada às margens do rio Doce, posição geográfica privilegiada na Mesorregião
Vale do Rio Doce, a cidade transcendeu,ao longo dos anos, como polo comercial. Com a inauguração da estação ferroviária Vitória-Minas,em 1910,tornou-se trajeto de muitos tropeiros e reforçou a
vinda de interesses políticos, militares, empresariais e de fazendeiros. Em meio ao boom demográfico entre as décadas de 1940 e 1960 o processo de urbanização acentuou-se e nas décadas seguintes
verifica-se a ocupação das áreas ribeirinhas ao rio. Objetivos: Entender a interferência da formação
territorial urbana de Governador Valadares, em relação às enchentes em bairros ribeirinhos ao Rio
Doce, destacando-se o bairro São Pedro. Metodologia: A pesquisa é qualitativa, com trabalho de campo por meio da metodologia da história oral e análise do território urbano. Resultados: Os resultados
preliminares apontam que houve interesse econômico de indústrias na região onde se desenvolveu o
bairro São Pedro. Foi lá que inicialmente criou-se um acampamento que, posteriormente, foi loteado para outros interessados. Em relação às enchentes, aquela ocorrida em 1979 é a mais destacada
nas memórias dos entrevistados, muito embora outras enchentes também apareçam em suas histórias.
Conclusões: Diante dos dados preliminares, é possível concluir que há uma conexão entre o território
habitado e a relação do homem com o ambiente. O evento da enchente no bairro São Pedro é percebido por vários moradores como natural e inevitável. Suas narrativas sempre realçam um significativo
sentimento de pertencimento e solidariedade entre os moradores.Apoio: PIBIC-FAPEMIG e CNPq.
Contato: mayke.martins@hotmail.com
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Memórias do Santuário Santa Rita de Cássia: referência cultural de Governador Valadares/MG
Mayke Douglas Martins de Souza, Camila Andrade de Freitas, Débora Fontes de Oliveira, Ludimila
Sousa Marques, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Objeto Religioso, Edificação Religiosa
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.04.00.00-5
Introdução: A sociedade atual tende a considerar o novo como superior ao precedente, determinando o
descaso de edificações nas cidades brasileiras, comprometendo a memória coletiva e esvaziando a cultura
e a identidade de inúmeros grupos sociais. Nesse sentido, cabe ao Arquiteto a preocupação com a conservação, a valorização do patrimônio cultural construído e o inventário de referências culturais de uma
dada região. Esse esforço de levantamento se alinha às diretrizes do IPHAN no sentido de promover a
identificação de novos bens culturais que sejam representativos dos mais diferentes grupos sociais. Objetivos: Identificar um bem cultural na microrregião de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional;
promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação Patrimonial. Metodologia: O grupo
de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo as categorias Lugares e Objetos; posteriormente,
identificou-se os bens culturais que seriam pesquisados e documentados. Por último, foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e observações de aspectos arquitetônicos. Resultados: Dentro das categorias Lugares e Objetos o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural
O Santuário de Santa Rita de Cássia e o Sino que se encontra em sua fachada. Conclusões: Inicialmente,
a igreja de Santa Rita foi construída em um terreno adquirido em 1963 com a chegada dos Frades Capuchinos. Posteriormente, a Paróquia de Santa Ria de Cássia foi criada em 1967. Em 1991, a Igreja foi
consagrada como Santuário Diocesano de Santa Rita. O sino do Santuário foi uma doação da Companhia
Vale do Rio Doce e pertencia a uma Maria Fumaça. O sino podia ser ouvido a uma longa distância e
anunciava o início das celebrações e eventos nas décadas de 1960 e 70. Tanto o Santuário quanto o sino
são considerados como uma pérola do bairro e são referências para toda a cidade. Apoio: UNIVALE.
Contato: mayke.martins@hotmail.com
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Projeto: Revitalização da Praça dos Carroceiros
Nádia Solange Nominato, Caroline Oliveira da Anunciação de Souza, Elzilene Gonçalves Bacelar Cândido, Elvana Pereira Lima (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Revitalização; urbanização; praça.
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: A arquitetura e o urbanismo são instrumentos relevantes desafiadores para criar e transformar locais públicos em ambientes mais alegres, sociais e acolhedores. No 8º período do curso de
Arquitetura e Urbanismo na disciplina de Planejamento Urbano foi proposto um mapeamento de uma
determinada área da cidade de Governador Valadares/MG, para observar os pontos críticos e propor
soluções para os problemas existentes. Dentre vários locais foi escolhida para intervenção uma praça que
está situada à Rua Santos Dumont, no Bairro de Lourdes, ao lado do Viaduto Padre João Verbeek, que
liga este bairro ao Bairro Altinópolis, denominada Praça dos Carroceiros. A ideia de revitalização é devida
ao fato de que a praça, denominada popularmente Praça dos Carroceiros e utilizada pelos mesmos, estar
abandonada, deixada ao descaso, tornando-se um ponto de depósito de lixo, consequentemente foco de
doenças, além disso, é uma área de risco com pouca iluminação e propício ao uso de drogas. Objetivos:
Revitalizar um espaço que hoje não é utilizado, com o proposito de promover a ressocialização entre
os moradores oferecendo a eles um local de lazer, esporte e entretenimento, proporcionando a comunidade uma melhor qualidade de vida. Metodologia: Mapeamento do local para identificar problemas
existentes, pesquisas de campo, entrevistas com moradores, registro de imagens. Resultados: Espera-se
que o projeto atenda as necessidades da comunidade local, e tenha resultados satisfatórios. Conclusões:
A revitalização contribui para as mudanças na vida cotidiana das pessoas, uma vez que o homem vive
uma vida estressante e necessita de descansar, lazer, conviver socialmente, para sair da rotina. Com a
revitalização a comunidade terá um local agradável que convide as pessoas a apropriarem deste espaço.
Contato: nsnominato@hotmail.com
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Uma expedição pelo entorno da escola
Nayara Freitas Nascimento Ferreira; Nayara Rocha Alves; Luciana Ferreira Zaidan; Manuela Athayde
Sabbagh; Márcia Machado de Oliveira; Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Espaços educativos, educação integral, educação ambiental.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O Pibid é um programa da Capes que visa o aperfeiçoamento e a valorização da formação
de professores para a educação básica. Os alunos daslicenciaturas da Univale, participantes do programa,
recebem mensalmente uma bolsa de iniciação à docência para desenvolverem atividades em escolas da
Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Com o intuito de contribuir com a proposta de educação integral, assumida pela rede municipal, a partir de 2010, o projeto institucional da
Univale fomenta a realização de atividades que articulem espaços escolares e não-escolares, sujeitos da
escola e sujeitos da comunidade, visando à integração da escola ao bairro e à ampliação de espaços e
possibilidades educativas. As bolsistas do PIBID/UNIVALE/Pedagogia – área de Educação Ambiental, atuantes na Escola Municipal Vereador João Dornellas, bairro Penha, inseriram-se nesse projeto
no primeiro semestre deste ano. Objetivos: Mapear os espaços com potencial educativo e as lideranças do entorno da escola, visando à integração da escola à comunidade. Metodologia: Inicialmente as
bolsistas, os estudantes e a supervisora da escola organizaram uma expedição pelo bairro, para que as
crianças apresentassem sua comunidade às bolsistas. Foi confeccionado o mapa do bairro, destacando
os espaços levantados durante a expedição. Resultados: Um dos espaços mapeados foi a Unidade Básica de Saúde (UBS). Nesse espaço foi realizada uma atividade sobre higiene bucal com um grupo de
estudantes, que também conheceram outros serviços prestados pela unidade. Para o segundo semestre,
planeja-se novas ações em parceria com a UBS e outros setores do bairro. Espera-se que o projeto promova o entendimento de que a educação também pode acontecer fora da escola, envolvendo atores
diversos. Conclusões: Acreditamos que o projeto pode promover uma nova postura educacional e um
novo olhar sobre o local, que contribuam com aeducação integral da escola. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: nayarafn28@gmail.com
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Avanços e conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho do comércio de Teixeira de Freitas –
Bahia
Osmundo Nogueira Gonzaga
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Convenção, comércio, Teixeira de Freitas.
Área de conhecimento: Direito do Trabalho – 6.01.03.03-5
Introdução: Os sindicatos dos empregados e dos empresários do comércio de Teixeira de Freitas são
signatários de uma Convenção Coletiva de Trabalho que trouxe avanços para os comerciários locais.
Analisando este instrumento normativo, foram detectadas estas conquistas e traçado um paralelo com
os demais dispositivos legais trabalhistas. Objetivos: Analisar a Convenção Coletiva de Trabalho dos
sindicatos do comércio de Teixeira de Freitas e comparar com a legislação vigente no Brasil com o fito
de verificar em quais aspectos ela é benéfica quando comparada com a legislação e mensurar os ganhos
efetivos para os trabalhadores teixeirenses. Metodologia: A pesquisa foi realizada com base em dados secundários e legislação pertinente. Resultados: Os resultados demonstram as conquistas dos empregados,
o reajuste salarial em 2014 foi 0,22% maior que o aumento do salário mínimo nacional. Os comerciários
ganham remuneração por triênio de três por cento, o que não acontece para os celetistas. O adicional
noturno é de 25%, maior do que o previsto em lei para os empregados urbanos. A hora extraordinária
é de 60% e 110%, enquanto a lei estipula 50%. A CCT veda a abertura do comércio aos domingos e
consta obrigação dos empresários fornecerem lanches para os empregados que estivem trabalhando
em horas extras. O vale transporte e o seguro de vida e acidente são ofertados sem ônus para os comerciários. A comerciária gestante possui estabilidade de 90 dias após o final da estabilidade constitucional. As empresas oferecem cursos de capacitação e reciclagem sem custo para os trabalhadores. As
faltas do comerciário para obtenção de documentos legais são justificadas. O empregado não é punido
por reivindicar quaisquer desses direitos apresentados. Conclusões: Os índices apresentados na Convenção Coletiva de Trabalho dos sindicatos do comércio de Teixeira de Freitas mostram as conquistas
dos empregados quando comparado com as leis aplicadas aos demais empregados em âmbito nacional.
Contato: osmundo@nlm.adv.br
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Análise do item Diálogo no livro Aprendendo Português do Brasil: um curso para estrangeiros
Rafael Barbosa Lucas, Aline Rafael Rodrigues, Bethânia de Paula Louzada, Jayson Ribeiro, Cátia Cristina Degan Fernandes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: EPLE; livro didático; funcionalidade.
Área de conhecimento: Letras – 8.02.00.00-1
Introdução: O livro APBCE apresenta uma proposta de ser funcional, objetivo, gramatical, proporcionar
uma aprendizagem rápida das estruturas linguísticas da língua portuguesa, ser aplicativo, colocar os alunos
em situações reais de uso da língua portuguesa, expandir o seu vocabulário, oferecer atividades variadas
e leituras suplementares, além de trabalhar ilustrações e jogos, com o objetivo de motivar os alunos pelos
exercícios. Objetivos: Apresentar uma reflexão geral sobre os Diálogos oferecidos pelo livro, confrontando-os com teorias que tratam diretamente sobre o assunto; relacioná-los com as atividades propostas
a partir deles, refletindo sobre a funcionalidade dessa ligação; refletir sobre conteúdo vocabular e organização sintática nesses textos, associando-os à realidade comunicativa. Metodologia: Análise crítica do
vocabulário utilizado nos textos, considerando o seu valor funcional; da construção sintática dos textos,
notando se as relações entre palavras correspondem à realidade usual e prática da língua portuguesa; da
relação entre texto e exercícios subsequentes. Resultados: A organização das frases segue a norma padrão
da língua e mesmo quando isso não é rígido, o item subsequente, Conteúdo Gramatical, ofusca qualquer
prioridade mais funcional da língua. Percebe-se que esses textos, mesmo que sejam potencialmente úteis
ao professor, são pouco encadeados aos assuntos e atividades subsequentes. No diálogo “Minha Família”,
por exemplo, o assunto e os exercícios seguintes trabalham o verbo ser sem nenhum aproveitamento situacional ou exploração efetiva do seu vocabulário. Conclusões: Nota-se claramente a ênfase normativa da
gramática no livro analisado. O item Diálogo, que sugere uma exploração mais profunda nos exercícios, é
usado principalmente como ponto de partida para o ensino de estruturas gramaticais isoladas. Não há atividade interpretativa, boa exploração semântica ou sintática nesses textos. Apoio: CAPES / UNIVALE.
Contato: rafaelb.lucas@hotmail.com
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Caracterização etnobotânica e histoquímica de coriandrum sativum na região de Governador
Valadares para detecção das principais classes de metabólitos presentes
Railda Souza de Carvalho; Luciana ferreira da Silva; Raquel Leite dos Santos e Ivana Cristina Ferreira
Santos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Ensino de ciências e biologia, plantas medicinais.
Área de conhecimento: Botânica – 2.03.00.00-0
Introdução: O estudo etnobotânico da espécie Coriandrum sativum L., conhecida popularmente por
coentro, é uma planta doméstica cultivada nas diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. As folhas
e frutos do coentro são utilizados como condimento em culinária também em aplicações medicinais
que oferece muitos béneficios, porém a mesma pode apresentar substâncias potencialmente perigosas
devido a toxicidade de algum princípio ativo. O uso da histoquímica vem sendo utilizada como um
recurso para identificar e localizar princípios ativos de uma planta, a técnica se baseia em usar reagentes cito ou químico – histológicos previamente estabelecidos permitindo assim a localização de alguns
princípios ativos. Objetivos: Realizar um levantamento etnobotânico da espécie Coriandrum sativum
L., em cinco bairros mais populosos da região de Governador Valadares e realizar os testes histoquímicos para localizar e identificar os princípios ativos desta planta. O trabalho visa relacionar a planta
com a frequência de sua utilização pela população dos cinco bairros, além da identificação e da histo
localização de seus princípios ativos. Metodologia: A coleta de dados etnobotânicos será feita por meio
da aplicação de questionários. Serão escolhidos cinco bairros de Governador Valadares, levando em
considerações bairros mais populosos, os questionários serão aplicados, aleatoriamente, a 20 moradores
de cada bairro. A planta será colhida e levada a laboratório de Farmacognosia, na qual a mesma será
submetida a testes histoquímicos. O material vegetal será envolto em papel alumínio e preservados em
baixa temperatura até o preparo das secções. Resultados: A associação dos estudos etnobotânicos com
as técnicas histoquímicas podem apresentar resultados significativos com relação à frequência do uso
por parte da população dos cinco bairros como a identificação e localização de seus princípios ativos.
Contato: raildacarvalho2@gmail.com
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Desafios na implementação de um projeto de pesquisa em hanseníase. Organização documental, atividades de campo e laboratoriais: Construção do Genograma
Rodrigo de Paiva Souza, Ricardo da Silva Domingos, Tauana Macario, Amandia Chaves, Gabriela
Rodrigues, Cibele Velloso Rodrigues, Regiani L. A. Riani, André Otaviano, Rafael Silva Gama, Pedro
Henrique F Marçal, Lorena Bruna P de Oliveira, Pauline Leite, Erica B. Magueta, Gulnara Borja Cabrera, Lucia Alves de Oliveira Fraga.
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Gov. Valadares, Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE
Palavras-chave: hanseníase, transmissibilidade, contatos, genograma
Área de conhecimento: Imunologia aplicada: 2.11.04.00-0
Introdução: O projeto Análise da Transmissibilidade em contatos de hanseníase nos Municípios de Gov.
Valadares e Teófilo Otoni, MG, TC 304 /2013 foi financiado pelo FNS/SVS/MS. Objetivos: Construir genograma para analisar transmissão da Hanseníase. Metodologia: Inicialmente foram elaborados os TCLE
e submetidos ao CONEP. Passou-se a execução das compras de material de consumo, envio ao COSUP.
Paralelamente, viabilizou-se atividade de campo vinculada a outro projeto em andamento, que contemplava duas dissertações de Mestrado do Curso de PG em CB da Univale. Iniciou com a viagem a Bom Jesus
do Rio Preto, distrito rural de Inhapim, para exame de pacientes e contatos de hanseníase. Foram realizados exames clínicos, entrevistas, aplicação de questionários para coleta de dados para compor o genograma e coleta de material biológico para os testes laboratoriais que envolveram: processamento de sangue,
com separação de soro, plasma e células mononucleares do sangue periférico (PBMC). Após contagem,
as células foram incubadas e estimuladas com antígeno de M. leprae, para avaliar produção de citocinas.
Os soros foram utilizados para análise da presença de anticorpos específicos para hanseníase. Resultados:
O Genograma representa as relações familiares de um caso índice de hanseníase. Os dados obtidos foram
inseridos em um Banco utilizando o software Wingeno, versão 1.1.2.2. Estão representadas 04 gerações e
indivíduos com idade de 06 meses a 76 anos, sendo 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. Dos 19
contatos examinados, 06 não possuíam cicatriz de BCG e 13 possuíam. O caso índice era do sexo masculino, 55 anos, tendo 11 irmãos, 08 filhos e 04 netos. Foram identificados 05 contatos intradomiciliares e
14 contatos extradomiciliares. Conclusões: A construção do genograma permitiu compreeender melhor
as relações familiares no grupo estudado o que servirá de modelo para acompanhamento dos contatos
intradomiciliares examinados no serviço público de saúde. Apoio: FNS/SVS/MS/UNIVALE/UFJF.
Contato: luciaalvesfraga@yahoo.com.br
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A construção da imagem do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
Samuel Martins Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: assessoria de imprensa; imagem institucional; estratégias de comunicação.
Área do conhecimento: Jornalismo e Editoração – 6.09.02.00-0
Introdução: Um dos pontos mais importantes a ser trabalhado dentro de uma corporação, sem sombra
de dúvidas, é a construção, consolidação e reputação da sua imagem. Para obter um resultado significativo e positivo a respeito desses pilares, compreendemos que se trata de um longo processo comunicacional, hoje entregue nas mãos dos assessores de imprensa, como no caso do Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce). Objetivos: Este artigo tem como objetivos analisar como se deu
o desenvolvimento de uma equipe de comunicação para a instituição, quais os produtos e serviços de
assessoria de imprensa (AI) foram realizados e, de fato, saber se o Comitê é uma referência consolidada
sobre recursos hídricos. Metodologia: Como principal instrumento metodológico, fez-se a observação
participante, onde o autor participou ativamente das atividades da assessoria analisada, desde a criação da
equipe até o tratamento dos dados. Fez-se também uma revisão bibliográfica, com análises sucintas sobre
os produtos e serviços de AI, comportamento e relacionamento dos assessores com a imprensa. Resultados: Após a o surgimento da equipe levantou-se quais foram as principais ferramentas de comunicação
utilizadas. Pode-se observar que hoje a imprensa local reconhece a instituição como fonte especializada
em recursos hídricos. Os profissionais de AI da instituição souberam aproveitar a oportunidade que o período crítico de estiagem (agosto/2014 a maio/2015) propiciou. O trabalho da AI resultou em 142 aparições na imprensa. Conclusões: Considerando-se que o objetivo da AI é ocupar os espaços midiáticos, relacionando os interesses de pauta das mídias aos posicionamentos do seu assessorado, acreditamos que o
trabalho da equipe de assessoria especializada do CBH-Doce possibilitou resultados eficazes à organização, como o reconhecimento da imprensa e o fortalecimento da imagem do comitê perante a sociedade.
Contato: samuelmar.santos@gmail.com
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Contribuições do olhar antropológico na prática educativa
Sandryelle Machado Santos Filho; Josiane de Carvalho Maciel Aragão; Ana Lúcia Alves de Souza; Letícia Cristina Ribeiro dos Santos; Jorddana Rocha de Almeida (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação, antropologia, prática educativa, exercício etnográfico.
Área de concentração: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O diálogo teórico-metodológico entre Antropologia e Educação tem contribuído para evidenciar a discussão da temática ‘diversidade cultural’ na prática educativa. Esse debate possibilita ampliar
as reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem com base em um olhar antropológico. Objetivos:
Identificar ambientes, sujeitos e concepções presentes nas práticas educativas, buscando estabelecer relações entre a cultura escolar e a não-escolar, por meio de um exercício etnográfico. Metodologia: A
partir da abordagem etnográfica realizou-se observação exploratória, com registro em diário de campo,
dos processos educativos desenvolvidos nos anos finais do ensino fundamental, na Escola Estadual
Professor Nelson de Sena, Governador Valadares/MG. Resultados: A interpretação da prática educativa mostrou a importância do trabalho com a diversidade cultural existente, na qual são reconhecidos
os saberes e histórias dos sujeitos envolvidos no processo. A relação professor-aluno se estabelecia na
busca por uma aproximação com a linguagem vivenciada pelo grupo de estudantes. Segundo os professores, essa aproximação permite que o docente também se aproxime do estudante. Ao relatarem
suas práticas, elas/es demonstram prazer em serem mediadores no processo ensino-aprendizagem, apresentando uma relação horizontal com as/os estudantes, através de uma metodologia mais interativa e
flexível, que objetiva criar espaços de construção de processos educativos mais críticos. Conclusões:
Na escola estudada encontramos tradições, emoções, sujeitos múltiplos com suas histórias, definições
e concepções de mundo, seus diferentes modos de viver e intervir com ele, marcados pela diversidade.
Portanto, compreendemos que todos esses fatores estão presentes na sociedade e na escola, constituindo elementos que integram a cultura escolar à cultura não-escolar dos estudantes. Apoio: UNIVALE.
Contato: sandryelle13@gmail.com
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Consequências da violência na infância e adolescência
Sânia Mayra Lopes Braz, Sueli Siqueira (Orientadora)
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Violência infantil, consequências da violência, crianças e adolescentes
Área do Conhecimento: Psicologia– 7.07.00.00-1
Introdução: Segundo a OMS a violência é “a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis”, assim, esta é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto e
que invade a liberdade, autonomia e integridade da vítima. Objetivos: Destacar as principais formas
de violência e as conseqüências sofridas pelas vítimas. Metodologia: Pesquisa bibliográfica em artigos
e livros. Resultados:Se encontra cinco tipos de violência e diversas conseqüências. A violência física
que são relações de poder provadas através de marcas como lesões, mordidas, inchaços e vários outros
se apresentam em níveis que dependerá da severidade e a freqüência com que é aplicada a agressão.
A violência psicológica que é ser percebida através de agressões verbais e isolamento da vítima não
é fácil de ser identificada, porém o que mais se percebe é a vítima agir por intimidação e aceitar toda
submissão dirigida à ela, ocasionando futuramente, distúrbios e transtornos como ansiedade, depressão, transtornos de personalidade e etc. As decorrências da violência sexual são tantas físicas como
psicológicas, pois a área sexual da criança ou adolescente sofre inflamações e infecções, correm o risco de gravidez ou contágio das DST, já o trauma psicológico mais encontrado é a insegurança, pois
a vítima acha que qualquer pessoa pode fazer uso do teu corpo. A negligência é difícil de ser encontrada, por ser a falta de cuidado, tanto dos familiares, quanto do Estado, assim, encontramos crianças
nas ruas, expostas à doença, fome e tendo os seus direitos violados. A violência fatal se dá através de
danos físicos e psicológicos que evoluam para a morte. Conclusões: As diferentes formas de violências e abusos na infância e adolescência levam estas a sofrerem conseqüências sérias que impedem de
viver o seu desenvolvimento da maneira correta e assim, se apresenta um déficit no seu crescimento
emocional, cognitivo e físico, fazendo com que estas levem marcas por toda a sua vida. Apoio: OMS.
Contato: saniamayra1@hotmail.com
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Modo artesanal de fazer farinha de milho (Sardoá/MG)
Suely Aparecida de Souza, Érica Aquino, Taís Bessa Felipe, Wander Mafra, Patrícia Falco Genovez
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Inventário de Referências Culturais, Saber Local, História Local
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: De acordo com o Manual de Educação Patrimonial, proposto pelo IPHAN o patrimônio
cultural é um conjunto de bens culturais que estão muito presentes na história do grupo, que foram
transmitidos entre várias gerações. Ou seja, são os bens culturais que ligam as pessoas aos seus pais,
aos seus avós e àqueles que viveram muito tempo antes delas. São os bens que se quer transmitir às
próximas gerações. O inventário e a salvaguarda desse tipo de bem cultural deve ser um compromisso
da formação do Arquiteto. Objetivos: Identificar um bem cultural na mesorregião de Governador Valadares; Valorizar a cultura regional; Promover a pesquisa na área do Patrimônio Cultural e da Educação
Patrimonial. Metodologia: O grupo de trabalho inicialmente definiu como objeto de estudo a categoria
Saberes; posteriormente, identificou-se o bem cultural que seria pesquisado e documentado. Por último,
foi feito o preenchimento das fichas do Inventário Nacional de Referências Culturais, padronizadas
pelo IPHAN. O trabalho de campo envolveu entrevistas com informantes e observações de aspectos
arquitetônicos. Resultados: Dentro da categoria Saberes o grupo de trabalho identificou como Referência Cultural o modo artesanal de produzir a farinha de milho no Córrego Manda-saia, município de
Sardoá-MG. Conclusões: A farinha de milho é um processo antigo passado de geração em geração. Inicialmente, a farinha era feita na época da colheita do milho. Eram produzidos muitos sacos de farinha,
estocados para o ano todo. As farinheiras da região de Sardoá consideram importante o processo de
fazer a farinha ressaltando o uso do monjolo que interfere no sabor do produto. Depois de quebrado no
monjolo, o milho é peneirado e colocado em sacos para ficar de molho em água corrente, em seguida é
peneirado para retirar o fubá, levado ao forno onde é feito o beiju. O beiju é peneirado e torrado. Essa
prática é considerada uma tradição significativa para a comunidade que busca passá-la às gerações futuras.
Contato: suelysouza86@hotmail.com
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“Adolescente-problema”: a importância da abordagem humanística-existencial nas práticas
pedagógicas
Thábata Crystinne Ferreira Soares, Sheron Soares Mendes, Maria Cecília Pinto Diniz, Edmarcius Carvalho Novais (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: jovens, direitos, excluídos
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00.06
Introdução: A Educação Social é um “saberfazer” próprio da contemporaneidade. Trata-se de uma intervenção social, por meio de estratégias e conteúdos educativos, visando efetivar a promoção do bem-estar
social e a melhoria da qualidade de vida de coletivos marginalizadospor meio da revitalização crítica da
solidariedade e da cidadania, tornando-os protagonistas do vivido. Objetivos: Analisar a trajetória do adolescente rotulado como problema dentro da escola, a partir da observação de oficinas do PIBID/UNIVALE, e identificar os benefícios para o desenvolvimento emancipatório dos sujeitos. Metodologia: Pesquisa
de revisão bibliográfica afim de aproximar-se da realidade da Educação Social. Utiliza-se de pesquisa aos
documentos da escola, como o Projeto Político Pedagógico, diários de campo onde são anotadas todas as
ações de oficinas organizadas por estudantes do PIBID.Resultados: Pretende-se com este estudo destacar
o comportamento e envolvimento dos educandos enquanto sujeitos, a partir da abordagem humanística
existencial, visando a emancipação do sujeito, considerando os saberes dos envolvidos em seus modos
de convivência e interação na sociedade e no âmbito escolar. Conclusões: Ver a escola como espaço de
oportunidades, onde sejam valorizadas as diferentes culturas e onde cada sujeito que ali está inserido saiba
qual seu papel na sociedade e sejam considerados agentes passivos e capazes de transformar a sua realidade. Educação Social, enquanto prática socialque possibilita a emancipação dos sujeitos reconhece todas
as formas de saberes dos educandos. Por isto, pode se efetivar em espaços educacionais formais sendo
um suporte para a formação de sujeitos que se percebam somo históricos. Apoio: PIBID/UNIVALE.
Contato: thabatacrystinne19@hotmail.com
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O ensino de educação matemática como prática social na formação de pedagogos
Thainá Moreira Silva, Joeslaine Antonia Pereira, Cinthia Coelho Xavier, Irene Fernandes de Oliveira,
Renata Greco de Oliveira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave: Educação matemática, formação de pedagogos, matemática na prática social
Área de Conhecimento: Ensino Aprendizagem: Métodos e Técnicas de Ensino–7.08.04.02-8
Introdução: Preocupações e dificuldades com a aprendizagem e o ensino da matemática sugeriram a
necessidade de ressignificar processos formativos vivenciados no curso de Pedagogia da UNIVALE,
sistematizados e ancorados em aprofundamentos teóricos sobre metodologias e práticas da educação
matemática. Considerando que o egresso do curso de Pedagogia será professor da matemática dos anos
iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, sua formação se faz temática pertinente para um
estudo aprofundado sobre o tema em pauta, que neste trabalho, encontra-se em andamento. Objetivos:
Narrar e discutir a formação de pedagogos em uma concepção do ensino da matemática como prática
social, mapeando experiências que foram realizadas na disciplina de Fundamentos e Metodologia da
Matemática,atribuindo sentidos aos conteúdos de matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Metodologia: Inicialmente o trabalho encaminhou-se em revisão bibliográfica, por meio de coleta
de dados de livros, artigos e periódicos que versam sobre a formação do pedagogo e sobre a educação
matemática como prática social. Posteriormente, será feito um mapeamento de práticas que foram realizadas na disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática, oportunizando narrativas e discussões
sobre as diversas vivências sociais da matemática realizadas, mostrando possibilidades concretas na formação de pedagogos. Resultados: Espera-se com este trabalho, revisitar a formação em educação matemática e construir narrativas e discussões para a consolidação de práticas formativas que contribuam
na formação do pedagogo e professor para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Conclusões: Este
trabalho ainda não foi concluído, mas suas primeiras leituras e discussões apontam para uma profunda reflexão, diante da necessidade em dar sentido à educação matemática articulada às práticas sociais.
Contato: thainamoreira13@hotmail.com
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Influência dos processos de mistura de pós na preparação magistral de cápsulas de nimesulida
Walace Olímpio de Oliveira; Givanildo Gomes da Silva; Marilza Pereira Faria; Raiane Andrade de Assis;
Carlos Alberto Silva (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Espectrofotômetro, misturadores, mistura de sólidos, anti-inflamatórios.
Área de conhecimento: Farmacotécnica – 4.03.01.00-1
Introdução: Para garantir a eficácia dos medicamentos manipulados o processo de misturas de pós deverá ocorrer de acordo com as normas preconizadas da Farmacopéia Brasileira. A farmácia magistral
possui importância no cenário nacional e mundial, pois diferente da industrial, é a mais próxima da
população e a dose pode ser ajustada de acordo com a clínica individual. As normas da Farmacopéia
Brasileira são de extrema importância para garantir a uniformidade de conteúdo que afeta diretamente
à absorção, biodisponibilidade e, portanto, a ação terapêutica, devendo ser estas normas rigorosamente
obedecidas. Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) tem atividade anti-inflamatória, analgésica
e antipirética em virtude de inibição da biossíntese de PG (prostaglandinas). Objetivos: Verificar possíveis influências dos processos de mistura de pós na uniformidade de dose de Nimesulida produzida
em farmácia magistral, e a qualidade final do medicamento. Metodologia: A escolha do medicamento
baseou-se em pesquisas literárias e de campo, no qual verificou que o medicamento nimesulida, da classe
dos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) seletivo da cliclo-oxigenase-2 (COX-2), tem sido um dos
mais produzidos em farmácias magistrais. Nessa pesquisa serão comparadas as duas técnicas comumente
realizadas em farmácias, sendo a mistura de pós em sacos plásticos e misturador automático. A eficiência
dos métodos aplicados à mistura dos pós será avaliada pela determinação de princípio ativo por meio
da espectrofotometria na região ultravioleta, e realizar testes de qualidade como: peso médio, desvio
padrão e variação percentual. Resultados esperados: Diante dos resultados a serem encontrados, iremos
comparar o método mais adequado à mistura e que contribui a qualidade final das cápsulas manipuladas.
Contato: walolimpio_10@hotmail.com
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As contribuições das expressões corporais contemporâneas em obras arquitetônicas
Yuri Martins dos Santos, Valdicélio Martins dos Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Arquitetura, arte, expressão corporal, inspiração.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: Ao analisarmos a arte recente, nos deparamos com um relativo excesso de estilos, formas e
técnicas que nos levam a duvidar de nossas convicções sobre como qualificar uma obra de arte. Hoje a
arte utiliza-se de diversos materiais do nosso cotidiano como o ar, a luz, o som, a palavra, as pessoas e
muitos outros recursos. Alguns arquitetos consagrados já faziam o uso das curvas corporais e dos animais
como fonte de inspiração, como Oscar Niemayer, a esplendorosa Escola de Artes Bauhaus e o fundador
da arte abstrata Wassily Kandinsky. Todavia, tais influências se perdem entre as linhas retas dos projetos
rápidos, deixando de lado grandes inspirações, foco das obras arquitetônicas, que necessitam de estímulos para proporcionar prazer e provocar sensações aos apreciadores. Objetivos: Apresentar uma edificação com inspiração na ave cisne e nas curvas das expressões corporais da obra “cisne negro” de Mikhail
Fokine, bailarino russo. Metodologia: Pesquisa qualitativa e investigativa dos movimentos corporais da
dança contemporânea, embasada sobre o Curso da Bauhaus de Wassily Kandinsky. Resultados: Diferente dos tempos atuais, onde os traços retos seguem elevados no mercado da construção civil, criou-se o
“Residencial Cisne Negro” com curvas sinuosas, balanços não convencionais, formas audaciosas, vidros
sustentáveis com redução no consumo de energia elétrica, buscando sofisticação e requinte para futuras
inspirações e apreciações e conseguinte moradias. Conclusões: A arte possibilita pensar, inspirar e criar,
construindo uma dimensão nova na percepção do mundo. O uso da arte nas obras arquitetônicas torna-se
fundamental no processo criativo do arquiteto para aprimoramento de sua fruição, de forma a contribuir
para o crescimento estético, artístico e cultural de uma cidade em detrimento de suas obras arquitetônicas.
Contato: yurimartinsgv@hotmail.com
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Seção de Comunicações Orais
Comunicações Orais

Perfil do aluno do curso de psicologia da UNIVALE
Adelice Jaqueline Bicalho
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Psicologia, perfil, aluno.
Áreas de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: A necessidade de traçar o perfil sócio-acadêmico do aluno do curso de psicologia da Universidade Vale do Rio Doce, advém da importância de se conhecer melhor o alunado do curso a fim
de melhor estabelecer metas e estratégias de acolhimento e recepção dos mesmos, bem como redefinir ações para incentivar e melhorar o seu desempenho como acadêmico do curso superior. Objetivos: Estabeleceu-se como objetivos identificar e caracterizar o perfil dos alunos do curso no que diz
respeito ao aspecto social e acadêmico após o ingresso no curso de psicologia da UNIVALE, bem
como, analisar num estudo comparativo o cruzamento dos dados nestes dois aspectos. Metodologia:
Empreendeu-se como método a pesquisa de campo, através da aplicação de um questionário, dividido
em seis tópicos, perfazendo o total de quarenta e três perguntas, realizando-se um estudo quantitativo,
qualitativo e comparativo entre os dados, utilizando-se de gráficos e cruzamento de informações entre
as perguntas para expressar, determinar e fundamentar o estudo proposto. Resultados: Os resultados
apontaram que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino, solteiros, sem filhos e se declaram de
cor branca ou parda, morando com os pais que, na maioria, custeiam seus estudos. Constatou-se, ainda, que um pequeno percentual dos entrevistados possui alguma bolsa de estudos ou financiamento
estudantil, sendo a maioria bolsista do BDI. Conclusões: O perfil levantando veio abrir um campo de
conhecimento sobre as características do aluno do curso de psicologia da UNIVALE, explicitando-se
no cruzamento dos dados que, na sua maioria, os alunos não trabalham para dedicar mais tempo aos
estudos, que o número de alunos que utilizam o transporte coletivo se equipara ao número que utiliza transporte próprio e, ainda, que o curso de psicologia foi a primeira opção de escolha no processo
seletivo. Pode-se concluir que o acadêmico do curso possui condições sociais que favorecem seu investimento nos estudos, com o apoio da família e valorizando a psicologia como escolha profissional.
Contato: adelicejb@ig.com.br

86

Representações Sociais e territorialidades na Praça dos Ferroviários, Governador Valadares MG
Adiléia Regina Dias de Miranda, Simone Rosa Amâncio, Daniel Rodrigues Mendes, Fillipe Talone Silva
Dias, Ronilson Fernando da Silva, José Bispo Ferreira Filho (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: território, praça, territorialidades, representações sociais
Área de conhecimento: Sociologia – 7.02.01.01-3
Introdução: Representação social é uma teoria que procura explicar alguns fenômenos de percepção
social que originam-se no dia-a-dia durante as relações sociais. As representações sociais podem estar
ligadas a qualquer objeto, tornando familiar algo que possa parecer estranho. Baseando-se neste aparato
teórico, tem-se a proposta de análise das representações de uma praça, espaço urbano livre de edificações e local de convivência e recreação para seus usuários. Objetivos: investigar as representações
sociais da Praça dos Ferroviários, situada na cidade de Governador Valadares (MG). Metodologia: Foi
realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo como referencial teórico o trabalho de Serge Moscovici e
Denise Jodelet, além de uma pesquisa in loco para observação e coleta de dados destinados a análise.
Resultados: A existência das representações pode ser verificada inicialmente a partir do nome da praça,
que foi popularmente batizada de “Praça do Shopping”. Durante a manhã e à tarde, o local é utilizado
para vários fins, tais como descanso, lazer e esporte, dentre outras atividades. A interação social, neste
sentido, é uma constante. No entanto, dependendo do horário, o público que frequenta a praça modifica, trazendo também uma mudança das atividades nela exercidas. Desta forma, percebe-se que os
significados e tipos de interações também mudam, assim como o público, de acordo com o horário
do dia. Exemplo disto são os grupos que se formam no sábado à noite. Trata-se de um público mais
jovem, ligado a hip hop. O lugar é também freqüentado depois das 22 horas por pessoas de ambos os
sexos que se prostituem. Conclusões: As interações sociais observadas na praça demonstram que o
lugar assume diferentes territorialidades e representações em diferentes horários do dia. O território
social, desta forma, seria o resultado das representações sociais que dele resultam. Apoio: UNIVALE.
Contato: ardm2013@gmail.com
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Políticas públicas culturais na América Latina
Adilson Mariano de Jesus Santos, Pacelli Henrique Martins Teodoro (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: políticas culturais, países latino-americanos, diversidades territoriais.
Área de conhecimento: Políticas Públicas – 7.09.04.00-6
Introdução: A cultura é uma necessidade humana, conforme Marcuse (2014 apud SANTOS, 2014, p. 92),
visto que “uma das tarefas sociais da cultura afirmativa é tornar tolerável uma existência má, promovendo
a felicidade onde esta não existe [...]”. Por isto, é importante a cultura fazer parte das políticas públicas
que visam o bem-estar social no território. Objetivos: O presente trabalho visa analisar conceitualmente
a política cultural, de acordo com Canclini (1983), e apresentar as atuais políticas públicas relacionadas
ao território simbólico da cultura na América Latina, particularmente em cinco países (Brasil, Argentina,
Chile, México e Colômbia). Metodologia: Pesquisa exploratória no ambiente virtual (sítios eletrônicos
de órgãos oficiais) e bibliográfica descritiva, com a utilização de artigos da Revista Contemporânea e
da Fundação Casa de Rui Barbosa. Resultados: A colonização, a independência e o desenvolvimento
de uma identidade cultural, nos países em questão, refletem em processos democráticos ou não das
políticas culturais, as quais são classificadas como biológico-telúrica, partidária do Estado, mercantil,
militar e histórica popular (BARBALHO, 2011). Atualmente, o neoliberalismo transfere a responsabilidade do pensar em cultura para o setor privado, por meio das leis de incentivo à cultura e da renúncia fiscal. Porém, os movimentos organizados em conselhos municipais, estaduais e federais colocam
em pauta a discussão sobre a diversidade cultural e sua interiorização, com questionamentos acerca da
erudição da cultura. Conclusões: O processo contemporâneo da globalização afeta negativamente as
políticas culturais na América Latina, no entanto, as diversas ações dos movimentos sociais tendem a
proporcionar alterações significativas, com o foco na diversidade e inclusão e, assim, em uma reteriorização da cultura e nos investimentos neste seguimento, voltados à diversidade, interiorização e inclusão.
Contato: adilsonator@hotmail.com
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Comportamento do concreto autoadensável produzido com cimento Portland fabricado com
nanotubos de carbono
Adriana de Oliveira Leite Coelho, Tarcizo Cruz de Souza, Paulo Henrique Vaz Silva, Luiz Orlando
Ladeira (co-orientador), José Márcio Fonseca Calixto (orientador)
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Palavras-Chave: concreto autoadensável, nanotubos de carbono, cimento Portland, comportamento.
Área de conhecimento: Estruturas 3.01.02.00-6
Introdução: Concretos e argamassas, que possuem as nanoestruturas complexas do cimento e seus hidratos, são excelentes candidatos para a manipulação e controle de suas propriedades por meio da nanotecnologia. As estruturas de tamanho nanométrico, constituídas por agregados atômicos e moleculares
de poucas partículas, exibem novas propriedades químicas e físicas. Estudos também têm comprovado,
em escala nanoscópica, a modificação de propriedades ópticas, elétricas, magnéticas e mecânicas dos
materiais. Objetivos: Analisar o comportamento do concreto autoadensável (CAA) produzido com cimento Portland fabricado com nanotubos de carbono (NTC) no estado fresco quanto no endurecido.
Metodologia: Os nanotubos de carbono foram produzidos in situ diretamente sobre o clínquer. A síntese
foi realizada por um processo de deposição química a vapor utilizando um conversor ou escórias como
catalisadores. CAA produzidos com cimento Portland contendo diferentes proporções de NTC/cimento
serão produzidos, avaliados e comparados com a CAA sem nanotubos. Para avaliar o comportamento
reológico foram realizados ensaios de espalhamento, da habilidade passante sob fluxo livre e confinado,
viscosidade plástica aparente e resistência à segregação. No estado endurecido, a caracterização do comportamento será feita em diferentes idades por meio da avaliação da resistência à compressão e à tração e
do módulo de elasticidade. Resultados: A análise dos resultados preliminares dos testes no estado fresco
mostrou que a presença de NTC melhorou as propriedades reológicas de CAA, tais como o aumento da
fluidez, a melhoria da capacidade de fluxo confinado, bem como reduzida viscosidade plástica aparente
no fluxo confinado. Conclusões: Os concretos investigados cumpriram os requisitos exigidos para a
categoria de concreto autoadensável, os corpos-de-prova serão moldados para avaliação das propriedades mecânicas no estado endurecido. Apoio: BNDES, Petrobrás, InterCement, Fapemig e Fundep.
Contato: aolcoelho72@gmail.com.br
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A formação territorial da Ilha dos Araújos e a ocorrência das enchentes
Adriana Ferreira da Silva, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Formação territorial, Urbanismo, Governador Valadares, Enchentes, Cidades
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: As enchentes urbanas são problemas históricos e ao mesmo tempo atual, vivido pela sociedade. Acontecem devido ao transbordamento de rios para áreas de várzeas. Normalmente está interligada com a formação territorial urbana, considerando que as cidades eram formadas próximas, a
rios ou outras fontes de água. Governador Valadares se enquadra nesse modelo, sendo o bairro Ilha
dos Araújos um dos mais atingidos pelas enchentes do Rio Doce, o que vem se repetindo ao longo da
sua formação territorial. Sendo assim, a pesquisa visa investigar como as enchentes aparecem no processo de formação territorial desse bairro. Objetivos: Relacionar a formação territorial do bairro Ilha
dos Araújos com as enchentes. Metodologia: Pesquisa quantitativa (42 entrevistas semiestruturadas).
Pesquisa qualitativa, fundamentada em periódicos e entrevistas em profundidade, abrangendo as décadas de 1940 a 2010. Privilegiaram-se informações obtidas através de antigos proprietários que tiveram ligação direta ou indireta com a formação do bairro e que vivenciaram algum evento de enchente.
Resultados: A primeira enchente que aparece na história de formação territorial do bairro ocorreu no
ano de 1941, quando a Ilha ainda era uma fazenda. Posteriormente, com a Ilha já habitada, ocorreram as enchentes em 1979, 1985, 1997, 2005 e em 2012. Dessas enchentes, as que marcaram a vida
dos habitantes foram: a enchente de 1979, pelo alto volume de água, e a de 1985, quando a ponte foi
dinamitada. Os resultados ainda mostram que a ocorrência das enchentes no bairro é devida a sua localização geográfica. Conclusões: A ocorrência de enchentes está inteiramente ligada com a ocupação
territorial de áreas consideradas inundáveis. O estudo realizado na Ilha dos Araújos demonstra claramente que as enchentes se repetem de tempos em tempos. Ou seja, a angústia e o sofrimento de moradores afetados podem vir a ser vivenciados novamente. Apoio: PIBIC FAPEMIG, UNIVALE e CNPq.
Contato:adrianagv15@hotmail.com
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A pensão alimentícia: responsabilidade dos avós maternos e paternos
Aguinaldo Paulo de Souza; Gustavo Soares Lomeu (Orientador)
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce – FADIVALE
Palavras-Chave: Direito de família. Alimentos. Responsabilidade avoenga.
Área de conhecimento: Direito Processual Civil – 6.01.02.04-7
Introdução: Este estudo, contempla o tema “relativização da responsabilidade alimentar subsidiária dos
avós pela prestação de alimentos”, abordando-se os aspectos gerais e jurídicos da obrigação conjunta
dos avós paternos e maternos pela prestação alimentícia aos netos. Objetivos: O presente trabalho objetivou investigar as penalidades que são direcionadas aos avós paternos e maternos (responsabilidade
avoenga) analisando o ordenamento jurídico brasileiro a respeito da pensão alimentícia que recaem sob
a responsabilidade destes. Metodologia: Empreendeu-se a pesquisa de cunho bibliográfico, com pesquisa em artigos científicos sobre o tema, com análise qualitativa em doutrinas de direitos civil, textos do
código penal brasileiro e livros de doutrinadores específicos. Resultados: Os resultados apontam que a
responsabilidade dos avós, sobre a pensão alimentícia dos netos, consta como obrigação destes, caso os
responsáveis por esta obrigação, não a cumpram dentro dos prazos legais. Atualmente, esta penalidade
traz como consequência para os avós a detenção, porém com possibilidade de recorrer e pagar em liberdade, o montante devido desta obrigação. Conclusões: Conclui-se que, contemporaneamente, cada
vez mais é exigida dos membros familiares a participação no custeamento da pensão alimentícia. Dessa
forma, a prestação de alimentos pode ser destinada aos avós. O código processual civil, reformulado,
mas não vigorando, trará mudanças a respeito da responsabilidade avoenga nestes casos. Há, também, a
proposição legal neste novo código de que os avós, intimados como responsáveis, sejam detidos, obtendo a liberdade somente após pagar o devido ao (s) neto (s), sem possibilidade de recorrer em liberdade.
Contato: aguinacala@hotmail.com
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Campo da comunicação e Redes sociais: Análise da página Rock In Rio
Allan Alves Nunes, Nathália Gonçalves Santos, Tattyla Pereira de Souza, Thiago Gomes Gonçalves
Peres Lima, Diego Hernanes Brasileiro Rodrigues, Dileymárcio Carvalho.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Redes Sociais, Mídias Sociais, FanPage, Rock, Rio.
Área de conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: O rock in Rio é o maior festival de música do mundo, que acontece a cada dois anos no Brasil
e completa agora 30 anos. Foi idealizado pelo empresário Roberto Medina, sendo sua primeira edição em
1985 na cidade do Rio de Janeiro, que empresta seu nome ao evento. Conta com edições no Rio de Janeiro (Brasil), Lisboa (Portugal), Madrid (Espanha) e, agora, em Las Vegas (EUA). A página oficial no Facebook tem uma enorme comunidade de fãs, unidos pela música com objetivo de troca ideias e se informar
sobre o que acontece no festival. Nela os usuários têm acesso a lista de atrações, noticias sobre o evento
e, além disso, serve de espaço para expressão de opiniões e sugestões dos fãs. Objetivos: analisar como
se dar o atendimento aos usuários da fan page do Rock In Rio quanto ao esclarecimento de dúvidas e reclamações. Metodologia: O corpus do trabalho foi recolhido mediante seleção de postagens emitidas pela
própria pagina juntamente com os comentários dos usuários e a interação dos moderadores. Foi realizado
uma análise qualitativa das estratégias de comunicação da página e o relacionamento com seus clientes. O
critério de seleção do corpus se deu em virtude da quantidade de acessos das postagens, pois estas permitiam quantidade maior de interações entre moderadores e internautas. Resultados: Pôde-se constatar que
através de uma análise inicial as estratégias de comunicação da página não se demonstraram eficazes quanto
ao saneamento das dúvidas dos usuários. Conclusões: conclui-se que embora as mídias sociais estejam em
voga as estratégias de comunicação utilizadas nesse meio ainda carecem de ferramentas mais eficazes para
o atendimento dos usuários. Do ponto de vista da comunicação, a página não satisfaz a interação proposta.
Contato: allanalvesnunes@hotmail.com
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O território do trabalho na modalidade home office diante da legislação trabalhista brasileira
Amaurilson Alves de Oliveira, Haruf Salmen Espindola (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Trabalho home office, legislação trabalhista, segurança jurídica.
Área de conhecimento: Direito do trabalho – 6.01.03.03-5
Introdução: Grande parte da legislação trabalhista surgiu para o mundo jurídico há mais de 30 (trinta)
anos. A própria Consolidação das Leis do Trabalho – CLT foi promulgada em 1943, criada sob um
ponto de vista organizacional fordista, ou seja, o famoso “dia de oito horas e cinco dólares”, concebido
por Henry Ford em 1914 visando atingir ganhos de produtividade num sistema de produção de massa.
Contudo, o mercado de trabalho evoluiu pautado nas inovações tecnológicas, organizacionais e de mercado, principalmente, nas novas e potentes formas de comunicação, processamento e armazenamento
de dados. Destarte, muitas novas profissões surgiram nesses últimos 30 (trinta) anos, cujas atividades e
respectivas relações de trabalho, em tese, não se enquadrariam na legislação trabalhista em vigor. Objetivos: Analisar o território das novas profissões desenvolvidas no formato home office, as quais surgiram
com o avanço das tecnologias de comunicação e informação, e se tais atividades estão abrangidas pelas
normas trabalhistas erigidas há décadas atrás. Metodologia: A pesquisa terá uma abordagem qualitativa,
a qual será realizada através de revisão bibliográfica da doutrina, sites, artigos científicos, etc. Por seu
turno, a pesquisa documental será feita na análise da legislação, súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e jurisprudência dos tribunais trabalhistas. Resultados: A pesquisa ainda se encontra em andamento, especificamente, na fase de levantamento bibliográfico e coleta de dados. Conclusões: A conclusão
que se espera chegar é que a legislação não evoluiu como as inovações tecnológicas que propiciaram
o surgimento de várias novas profissões. A expectativa é de se concluir também que tanto o trabalhador home office, quanto o seu empregador não estão protegidos com a devida segurança jurídica e
que somente a Justiça do Trabalho poderia decidir sobre as controvérsias mediante cada caso concreto.
Contato: amaurilson-adv@bol.com.br
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Considerações sobre o processo de avaliação de crianças de 0 a 2 anos na Educação Infantil
Ana Carolina Oliveira Faria, Márcia Ribeiro de Araújo, Valdicélio Martins dos Santos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Avaliação, Educação Infantil, documentação pedagógica.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Sabe-se que o processo de avaliação deve ser feito em toda educação básica e partindo do
pressuposto que a avaliação se dá sempre da criança em relação a si mesmo e não comparativamente as
outras crianças, entendemos que a mesma deve servir para registrar situações e experiências vividas em
seu dia a dia. Assim o presente trabalho coloca em discussão as experiências junto a crianças de 0 a 2 anos
de uma instituição de Educação Infantil em Governador Valadares, enfatizando o processo de avaliação
do ensino-aprendizagem. Uma avaliação significativa deve ser feita por meio de registros diários, através
de uma documentação pedagógica, que busquem uma forma efetiva de percepção da criança, identificação de suas potencialidades, necessidades e interesses Objetivos: Investigar como se dão os processos de
avaliação do desenvolvimento e aprendizagem de crianças de 0 a 2 anos. Metodologia: Levantamento de
dados dos registros das crianças através da análise de uma documentação pedagógica feita com as crianças
e investigação das atividades realizadas. Resultados: Percepção das atividades realizadas com as crianças
criando assim registros próprios para análise e percepção dos processos contínuos de desenvolvimento.
Avanço do desempenho das crianças frente às mediações realizadas pelos educadores. Conclusões: O
processo de avaliação para crianças de 0 a 2 anos deve ser de forma contínua, através de uma observação constante e atenta do educador, afim de servir como subsídios para as práticas pedagógicas; o que
chamamos de avaliação mediadora, contudo sem deixar de lado o caráter burocrático da mesma; e sem
se restringir a registros, tais como: fotos, relatos em planejamentos e pareceres descritivos trimestrais, a
qual o educador descreve o desenvolvimento da criança dentro das capacidades trabalhadas, sempre pontuando o desenvolvimento oral, motor, cognitivo e social, chamado assim de documentação pedagógica.
Contato: carolfaria00@hotmail.com
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Fundamentos e metodologias da educação integral: uma revisão bibliográfica
Ana Carolina Oliveira Faria Falcão; Thiago Martins Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação integral, educação integrada, escola em tempo integral.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Esta proposta apresenta-se como um projeto de Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia que visa compreender os fundamentos e as metodologias da educação integral. O interesse
pelo assunto se justifica pela implantação da Escola em Tempo Integral (ETI) em todas as unidades
escolares da rede municipal de ensino de Governador Valadares, em 2010, e os recorrentes debates em
torno dessa questão que estão sendo realizados no município, desde então. Objetivos: Compreender
os fundamentos e as metodologias da educação integral. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Serão levantados artigos e trabalhos nos sítios eletrônicos da Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd
– reuniões 2010 a 2014). No sítio eletrônico da SciELO as pesquisas serão feitas através dos termos
de busca: educação integral; educação integrada; escola em tempo integral; formação integral; e intersetorialidade e educação. Na página da ANPEd serão levantados os trabalhos apresentados nos GTs
Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos; Estado e Política Educacional; Educação Popular;
Formação de Professores; e Currículo, reuniões de 2010 a 2014. Serão consideradas apenas as produções escritas em português. Resultados: Considerando que o licenciado em Pedagogia está habilitado
para ser pedagogo, professor, educador, gestor e pesquisador em contextos de ETI, acreditamos que
este projeto se configura como uma rica oportunidade acadêmica na formação de profissionais comprometidos com a transformação da realidade onde estão inseridos. Conclusões: Espera-se que este
trabalho investigativo através das revisões bibliográficas feitas amplie o entendimento e a crítica sobre
os princípios da educação integral, favorecendo novas reflexões sobre as mudanças que estão ocorrendo
na rede municipal de Governador Valadares, em função da implantação da ETI. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: carolfaria00@hotmail.com
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A relação do jovem autor de ato infracional com o saber
Ana Cristina Marques Lemos, Edmarcius Carvalho Novaes, Eunice Maria Nazarethe Nonato (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Jovens, multiterritorialidades, Medidas socioeducativas, Relação com o Saber.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O processo histórico no qual se desenvolveu as políticas de proteção direcionadas aos jovens evidenciam ações que acabaram por desacreditar e desqualificar este público. O Estatuto da Criança
e do Adolescente apesar de ser um marco na garantia dos direitos à educação, por si só, não garante a
igualdade de oportunidades de acesso e permanência que favoreçam o exercício do direito ao ensino
escolar. Tomando como questão a educação do jovem autor de ato infracional, os desafios enfrentados
pelo sistema de ensino aumentam, pois estes jovens se apresentam neste espaço, a partir de uma leitura
da reprodução da desigualdade, cuja relação com o saber se dá de forma diferenciada. Objetivos: Compreender qual a relação que o jovem em cumprimento de medidas socioeducativas, estabelece com o
saber escolar. Metodologia: A pesquisa será qualitativa, desenvolvida a partir da teoria de Bernard Charlot
(2000), acerca da Relação com o Saber e terá como instrumentos a aplicação do inventário do saber e
entrevista semiestruturada. Os sujeitos serão os jovens autores de ato infracional atendidos no CREAS
de Governador Valadares no ano de 2015. Resultados: Neste estudo, propomos analisar a relação que
os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas estabelecem com o saber. Isto implica considerar, a condição de ator, o lugar, a singularidade e a historicidade deste jovem; o significado que eles
conferem à sua posição e suas práticas e as especificidades no campo do saber. Significa compreender
as relações que estabelecem consigo mesmo, com o mundo e com os outros, e as multiterritorialidades.
Conclusões: É preciso compreender qual a relação que tais jovens estabelecem com o saber, a partir
de uma leitura positiva, ou seja, compreender o que eles jovens fazem, conseguem, são, sentem e não
somente aquilo em que eles falham. Construindo-se assim teorias que permitam a compreensão do
sujeito jovem em termos de sua história e das relações dos saberes que estabelecem com a educação.
Contato: tinalemosgv@hotmail.com
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Experiências vividas no campo de pesquisa
Ana Karoline Ferreira Fernandes, Rômulo Siqueira Silva, Fernanda Góis de Brito, Sandra Nicoli, Sueli
Siqueira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Pesquisa de campo, relação pesquisador e informante, pesquisadores e suas experiências.
Área de conhecimento: Interdisciplinar – 9.01.00.00-0
Introdução: O pesquisador de campo é um elemento fundamental na coleta de dados, pois dele depende
a qualidade da aplicação dos instrumentos. Com estudantes de iniciação científica essa é uma experiência
que permite compreender o funcionamento dessa etapa da pesquisa e se relacionar diretamente com os
informantes. Dessa experiência é possível não só ser um entrevistador, mas, também, perceber aspectos
importantes da relação informante, entrevistador e pesquisa. Objetivos: Relatar as experiências vividas no
campo, buscando apresentar a percepção dos moradores entrevistados quanto a presença dos pesquisadores e a aplicação de questionários. Metodologia: Estudo com base na experiência de campo dos pesquisadores da pesquisa: Migração, Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce, em Governador Valadares/MG. Resultados: Com o relato da vivência e experiência dos pesquisadores no campo,
pode-se constatar que as percepções dos moradores, de diferentes bairros, são semelhantes, independente de classe social ou grau de escolaridade, pois ambos consideram que a presença do pesquisador trará
benefícios para a localidade. Observa-se ainda que quando esclarecido a vinculação ao meio acadêmico,
ficam surpresos e não escondem o descontentamento, no entanto, quando mencionado a importância
do estudo para fins de subsidiar políticas públicas, sentem mais à vontade e dispostos a colaborar. Os
entrevistados de classe social e grau de instrução mais elevados apresentam maior facilidade e conhecimento dos temas abordados, contudo a atenção e acolhimento é maior entre os entrevistados das classes
mais baixas e com menor grau de instrução. Conclusões: Conclui-se que independente da classe social e
grau de instrução, os informantes acreditam que a pesquisa trará benefícios para a localidade. Os bairros
com maior poder aquisitivo apresentam maior habilidade em articular as respostas, e os de menor apresentam mais receptividade e acolhimento ao entrevistador. Apoio: BIC-FAPEMIG; UNIVALE e CNPq.
Contato: karol-eng16@hotmail.com
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Colonização e controle social em Minas Gerais no congresso agrícola de 1903
Ana Leticia Pastore Trindade, Luiz Eduardo Simões de Souza (orientador).
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF
Palavras-chave: Congresso. Colonização. Controle Social. Desenvolvimento.
Área de conhecimento: História do Pensamento Econômico – 6.03.01.03-1.
Introdução: O século XIX foi marcado por intensas mudanças no cenário político e econômico do
Brasil. Sendo assim, o século XX tem em seu início o legado de refletir positivamente tais mudanças.
Porém, não é esta a realidade observada, o país enfrentava uma economia instável em concomitante à
superprodução de seu principal produto, o café. Em especial, o Estado de Minas Gerais apresentava
uma economia estagnada. Para tratar das vias de desenvolvimento, o presidente do estado, Francisco
Salles, convocou o congresso Agrícola, Comercial, Industrial de 1903, que reuniria as demandas de todas as zonas do estado, a fim de debater e integrar. O congresso foi sediado na capital do estado, Belo
Horizonte, entre os dias 13 e 17 de maio de 1903. Objetivos: Apontar os aspectos de colonização e
controle social nas propostas, discussões e medidas adotadas pelo Congresso Agrícola Mineiro de 1903.
Metodologia: Foram utilizadas fontes primárias, tendo como base as publicações de 14 de janeiro a
16 de junho de 1903 do jornal Minas Geraes e a revista mensal do Sistema Estadual de Planejamento, editada pela fundação João Pinheiro. Resultados: Na análise dos documentos, torna-se claro o viés
característico da colonização e ocupação do Brasil na República Velha a partir de sua Oligarquia, qual
seja a atração de mão-de-obra de fácil manejo social para a produção. Conclusões: Na análise das medidas propostas e aprovadas, pode-se dizer que o objetivo do congresso foi cumprido em partes, pois
desde o princípio os agricultores visavam angariar leis que provessem um aumento no capital e mão de
obra qualificada. Nesse sentido, o reestabelecimento da corrente imigratória, medida aprovada, cumpriria seu papel no aumento da oferta de mão de obra. Já as leis protecionistas, teoricamente, diminuiriam o êxodo colonial. É impossível uma análise mais aprofundada sobre as medidas tomadas, uma
vez que essas não expressam a forma de execução e os objetivos proposto. Apoio: ProPesq (UFJF).
Contato: pastore.leticia@gmail.com
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Educação Social e Território: uma análise sobre possibilidades de contribuição para mudança
de perspectivas de vida dos jovens de um programa de combate à violência e à criminalidade
em Governador Valadares/MG.
Ana Lídia Cristo Dias, Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação social, Território, Juventude, Violência, Programas sociais
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Neste trabalho apresenta-se uma investigação em andamento que se propõe evidenciar a importância da educação social nos territórios da criminalidade e violência entre jovens. Jovens envoltos na
cultura da violência usufruem do “glamour do crime” para suprir suas necessidades de consumo e viver
experiências de poder. Esse momento da vida está ligado à formação de identidade, de afirmação pessoal
e busca pelo pertencimento. No que tange ao pertencimento, a educação social coloca como fundamental
a busca pela construção do sujeito político, histórico e cultural, à partir da percepção de sua própria realidade e a possibilidade de mudá-la. Do mesmo modo, o território percebe o pertencimento, no âmbito
político, como domínio e possibilidades de transformações nesse lugar. Objetivos: Analisar as vivências
e práticas desenvolvidas em um programa social, de combate à violência e à criminalidade, destinado a
jovens, na cidade de Governador Valadares/MG. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de abordagem
qualitativa. A partir de informações do município, serão mapeados os programas/projetos sociais de
combate à violência na cidade. Destes, será selecionado um, para realização de entrevistas com os envolvidos (jovens, profissionais e família), utilizando Análise de Conteúdo para exame dos dados. Resultados:
Atualmente o município conta com 37 programas/projetos e ou instituições com ações de combate a
violência e a criminalidade. Embora, ainda não seja possível apresentar resultados conclusivos, vislumbram-se possibilidades de que práticas com base nos princípios da educação social e nas concepções de
território contribuam para mudança da realidade de jovens que participam desses programas de combate à
violência é a criminalidade. Conclusões: Acredita-se que os princípios da educação social e as concepções
de território contribuirão para a análise das práticas desenvolvidas no programa social a ser pesquisado.
Contato: diasanalidia@hotmail.com
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Emigrantes valadarenses retornados dos EUA e sua relação associadas à saúde bucal.
Ana Paula Lopes de Souza, Sueli Siqueira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Emigração, Retorno, Saúde bucal.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Migrar corresponde ao movimento de saída de um território para outro, geralmente desconhecido, em que se busca melhorias de vida. Os emigrantes indocumentados, além dos constrangimentos diversos, vivenciam a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, situação que coloca em risco
a sua qualidade de vida. O trabalho intenso é priorizado em detrimento ao cuidado da saúde. Não é
incomum buscarem os devidos cuidados apenas em situações extremas. Nesse contexto, a saúde bucal
é negligenciada, tendo em vista as dificuldades de atendimento de rotina devido aos altos custos dos
tratamentos odontológicos. Objetivos: O estudo tem como objetivo conhecer as principais doenças bucais dos emigrantes retornados dos Estados Unidos da América e descrever as suas percepções e comportamentos em relação às práticas associadas à saúde bucal, comparando isso no tempo de emigração
e no retorno. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo em andamento, em que
os dados foram levantados através de 04 entrevistas em profundidade com odontólogos que atendem
emigrantes que retornaram definitivamente ou estão a passeio no município de Governador Valadares,
e 02 entrevistas em profundidade com emigrantes nesse mesmo perfil. Resultados: Conforme dados
levantados, a dificuldade de acesso do emigrante aos programas de saúde bucal no país estrangeiro
evidencia-se pela procura de tratamentos no seu país de origem. Os principais tipos de tratamentos
odontológicos procurados se dividem em diversas especialidades: Implantodontia, Periodontia, Endodontia, Dentística, Disfunção Temporomandibular (DTM) . Os resultados permitiu constatar que, para
esse grupo estudado, o tratamento odontológico é um dos motivadores desse retorno. Conclusões: Os
dados têm revelado a falta de acesso do emigrante à saúde bucal no país estrangeiro e o seu descuidado pessoal devido ao excesso de trabalho, a não acessibilidade aos programas de saúde o que faz
gerar consequências graves no seu estado de saúde. A saúde bucal é colocada em segundo plano e,
ao retornar ao país de origem, o emigrante busca resgatá-la. Apoio: UNIVALE e PIBIC FAPEMIG.
Contato: anaapaulalopes@hotmail.com
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Efetividade das ações realizadas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município
mineiro na perspectiva da população idosa
Ananda Vieira Moraes, Marília da Conceição Cordeiro, Miquéias Roberto Gomes, Luiz Patrício Neto,
Elaine Toledo Pitanga, Carlos Alberto Dias, Suely Maria Rodrigues (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.
Palavras-Chave: Saúde da Família, Idosos, Avaliação, Estratégias de Saúde.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, sendo assim uma das áreas onde
se fazem mais necessários estudos epidemiológicos é a saúde nos seus diversos mecanismos de atendimento, bem como sobre a melhor forma de avaliá-los. Objetivos: Identificar os escores das dimensões Grau de afiliação, Acesso de primeiro contato-utilização e Coordenação-integração de cuidados
na perspectiva da população idosa usuária da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município
mineiro. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa. Amostra aleatória e
proporcional constituída por 163 indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, usuários da ESF.
Os dados foram coletados por meio de um inventário sociodemográfico visando a caracterização da
amostra e aplicação do questionário PCATool BRASIL versão adulto para avaliação da efetividade dos
serviços de saúde. São considerados serviços efetivos aqueles que apresentam escore com valor maior
ou igual a 6,6. Para análise dos dados foi utilizado o software Epi Info 7. Resultados: O atributo Grau
de afiliação se relaciona com a frequência que o usuário reconhece o serviço de saúde ou o profissional como referência para a sua assistência, este apresentou escore 8,1. O atributo Acesso de primeiro
contato – utilização se relaciona com a possibilidade do paciente procurar a ESF antes de outro serviço
de saúde, este apresentou escore 8,1. O atributo Coordenação – integração de cuidados apresentou
escore 2,2, esta dimensão aborda a relação do serviço de saúde ao qual o paciente faz parte com outros serviços de saúde. Conclusões: Percebe-se que a relação entre profissional de saúde e usuário tem
sido efetiva e que o serviço de saúde está disponível quando necessário, mas quando o paciente solicita
avaliação por especialista, visando atenção integral, este estudo demonstrou que possivelmente não há
cuidado com os encaminhamentos dos usuários e o retorno das informações. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: ananda_moraes_@hotmail.com
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Qualidade de vida em idosos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS): uma perspectiva do
WHOQOL-OLD
Ananda Vieira Moraes, Marília da Conceição Cordeiro, Miquéias Roberto Gomes, Suely Maria Rodrigues (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Qualidade de Vida, Idosos, Avaliação.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil será o sexto país com maior número de pessoas idosas até 2015. Neste contexto, uma das áreas de maior preocupação com o idoso é a
saúde e o entendimento de como sua qualidade de vida pode ser mantida mesmo diante das progressivas
limitações que podem ocorrer nessa fase. Objetivos: Identificar a qualidade de vida de idosos usuários do
SUS de um município mineiro. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa.
Amostra constituída por 163 indivíduos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, funcionalmente independentes, não institucionalizados, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da zona urbana do município pesquisado, selecionados por amostragem aleatória e proporcional. Os dados foram coletados por
meio de um inventário sociodemográfico visando a caracterização da amostra e aplicação do questionário
WHOQOL-OLD utilizado para avaliação da qualidade de vida em idosos. Os escores do WHOQOL
-OLD podem variar de 24 à 120. Altos escores representam uma alta qualidade de vida e escores baixos
representam uma baixa qualidade de vida. Para análise dos dados foram utilizados os softwares Sphinx
Léxica e SPSS (v.16.0). Resultados: A população estudada é constituída na maior parte por indivíduos casados (45,4%), em sua maioria por pessoas do sexo feminino (68,7%) e aposentadas (54%). Foram avaliadas seis dimensões do questionário WHOQOL-OLD como funcionamento dos sentidos; autonomia; atividades passadas, presentes e futuras; participação social; morte e intimidade. A média do escore total do
WHOQOL-OLD foi de 81.Os escores obtidos em cada dimensão foram respectivamente (72,2; 81,7; 87,5;
90,5; 92,9; 75,5). Conclusões: A média do escore total representa uma alta frequência da qualidade de vida
pelos idosos. Os entrevistados têm menor preocupação com a morte e maior preocupação com a perda da
capacidade dos sentidos, de participar de atividades e interagir com as pessoas. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: ananda_moraes_@hotmail.com
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A mídia na construção de identidades migratórias enquanto mercadoria
Anderson Alves Damasceno de Andrade, Farley Vasconcellos da Cunha, Dileymárcio de Carvalho
Gomes.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Mídia, Consumo, Migração.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: A mídia na perspectiva do campo da Globalização dá visibilidade à identidades e a fenômenos locais como a própria migração. A Globalização ampliou o espaço das identidades e tem na mídia a
evidenciação das manifestações de um determinado grupo e seus movimentos, sejam eles políticos, econômicos e sociais. O que reforça a diferença e as possibilidades de se identificar através de uma ideia de
consumo. Assim a mídia tem papel preponderante ao “retratar” os fenômenos das migrações uma vez
que os meios de comunicação tem participação na configuração do desenvolvimento do espaço público
para a população Objetivos: Identificar através do discurso jornalístico como a migração ganha “existência” pela ação midiática, que, por meio de sua cobertura jornalística, principalmente potencializa a ideia
do fenômeno dentro do contexto da Globalização concebendo que através do discurso midiático, a mídia
representa construções de realidades. Metodologia: análise discursiva através de categorias de contéudos
das sinópses de edições do programa Globo Repórter entre os anos de 1990 a 2005, tendo como estudo a
morte de mineiro de Gonzaga Jean Charles de Menezes. Resultados: Verificou-se que o discurso midiático
é consumido como produto independentemente de seu conteúdo. Para quem assiste ao Globo Repórter,
o consumo sobre as migrações é primeiramente de ordem simbólica, uma vez que sensibiliza o telespectador sobre a realidade do informado pelo programa em si. E ao se apropriar dessa informação o telespectador se torna um consumidor que por sua vez reproduz o discurso do programa sobre o fato mostrado.
Conclusões: A mídia é um marco estratégico da Globalização. Uma vez que o discurso midiático é consumido enquanto informação e também como um produto. A visibilidade midiática dada pelo programa
Globo Repórter ao caso da morte de Jean Charles de Menezes, mesmo tratando do acontecimento traz
aspectos reforçadores da ideia de migrar enquanto um “status” de consumo, algo próprio da Globalização.
Contato: andersondamascenogv@gmail.com
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Avaliação das propriedades dos concretos de pós reativos ao concreto convencional.
Anderson Caetano Gusmão; Eduardo Lins de Moura e Silva; Lívia Vasconcelos de Oliveira Andrade;
Sérgio Luiz da Silva.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Concreto pós reativos, concreto convencional, argamassa, reparo, propriedades.
Área de conhecimento: Materiais e Componentes de Construção – 3.01.01.01-8
Introdução: O presente trabalho integra uma pesquisa em andamento, no qual se propõe a contribuir na
avaliação das propriedades físicas e químicas entre concretos convencionais e concretos de pós reativos
(CPR). No momento atual a engenharia civil está passando por uma nova fase de reestruturação: muitas
construções apresentam problemas patológicos estruturais que logo se manifestam. Desse modo, novos
parâmetros e tecnologias são estabelecidos e designados à resolução dos contratempos cabíveis, sendo
proposto um projeto de reparo no intuito de correção dos possíveis danos nas edificações. Objetivos:
Avaliar as propriedades do concreto de pós reativos quando utilizado para reparo em estruturas em concreto convencional; verificar a compatibilidade entre os dois materiais CRP e concreto convencional no
reparo de estruturas de concreto. Metodologia: Para tal pesquisa, serão comparados três tipos de materiais: argamassa de reparo estrutural quartzolit, concreto pós reativo e concreto convencional através dos
seguintes ensaios: compatibilidade dimensional (retração/expansão, módulo de elasticidade e fluência),
Coeficiente de Poisson, resistências mecânicas, dilatação e retração térmica, caracterização dos materiais
componentes dos concretos estudados, avaliação da durabilidade do CPR quando comparado ao concreto
convencional (através do ensaio velocidade de propagação de ondas ultra-sônicas. Resultados esperados:
a partir dos estudos propostos, pretende-se alcançar resultados satisfatórios do CPR para uso em reparo
de estruturas, apresentando assim, resultados semelhantes à compatibilidade aos demais concretos, além
de propor um maior desempenho e uma maior durabilidade, sendo seu uso viável para o reparo estrutural. Conclusões: Pela presente pesquisa estar em andamento, ainda não possui conclusões para tal estudo.
Contato: anderson.gusmao@hotmail.com

104

Estudo do reaproveitamento de água de lavagem dos caminhões betoneira: Pedreira Um Valemix
Anderson Caetano Gusmão; Eduardo Lins de Moura e Silva; Hernani Ciro Santana; Lívia Vasconcelos
de Oliveira Andrade; Rauany Cristina Alves Andrade; Sérgio Luiz da Silva.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Reciclagem, água de lavagem, concreto, aditivo estabilizador de hidratação.
Área de conhecimento: Materiais e Componentes de Construção – 3.01.01.01-8
Introdução: O impacto ambiental gerado pela produção de concreto é observado com maior preocupação pelas centrais dosadoras, uma vez que se constata a realização de ações efetivas, para a preservação da
natureza. Neste sentido, a reciclagem baseada na utilização do aditivo estabilizador de hidratação (AEH)
destaca-se no panorama atual como alternativa para evitar o lançamento da água de lavagem e resíduos de concreto no meio ambiente, através da utilização dos resíduos na produção de novos concretos.
Assim, torna-se uma das medidas que possibilita o reaproveitamento da água de lavagem de caminhões
betoneira, tornando a produção de concretos mais sustentáveis. Objetivos: Este trabalho propõe investigar os custos de dosagem do AEH em águas de lavagem de caminhões betoneira, para um período
de estabilização de uma noite, considerando 12 horas de duração, comparado os custos com utilização
do AEH aos custos do sistema usual de lavagem. Metodologia: Para a pesquisa, foram elaborados dois
estudos: comparação dos custos de dosagem para uso do AEH para lavagem e tratamento dos resíduos
gerados. Logo, foram analisados: consumo de tempo de trabalho de funcionários, consumo de água,
consumo de combustível, custos com aluguel de carregadeira, contratação de serviço de transporte e
tratamento de resíduos, e por fim, custos com o aditivo quando utilizado. Resultados: Os resultados evidenciaram que o uso de AEH tem impacto significativo na redução da quantidade de resíduos gerados
pelas centrais dosadoras, reduzindo problemas relacionados ao meio ambiente. Inclusive, o custo extra
do AEH é menor do que a economia gerada pela redução de custo em outras áreas como em hora de
motorista e óleo diesel. Conclusões: Demonstrou a viabilidade econômica da utilização do aditivo estabilizador de concreto, tanto na importante redução dos resíduos provenientes na diminuição dos rejeitos,
como também na redução de custos operacionais das centrais dosadoras. Apoio: Pedreira Um Valemix.
Contato: anderson@valemix.com.br
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Refletindo e Aprendendo sobre e com as diferenças e a diversidade na escola de tempo integral
Andresa Novais de Oliveira Santana; Fernanda Soares de Brito; Larissa Rosa de Andrade; Maria Lúcia Moreira Santos; Meirilane Aparecida de Almeida; Lúcia Helena Damasceno Ferreira, Eliene Nery
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: diversidade, diferença, educação de tempo integral, PIBID.
Área de Conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A discussão sobre a diferença no contexto educacional não se limita apenas às questões, físicas,
intelectuais, cognitivas, culturais, étnicas, de gênero, enfim discute-se a diversidade humana como condição para aprender sobre o mundo e a nós mesmos com nossas diferenças. O presente trabalho será apresentado através de relatos de experiências que foram aplicados durante as oficinas do PIBID. Objetivos:
Propiciar reflexões acerca da diferença e diversidade no contexto escolar. Metodologia: Utilizou-se como
estratégia metodológica oficinas que se constituem em uma proposta adequada para promover atividades
em grupos. Os temas da diversidade e diferença foram trabalhados com apoio de vídeos, dinâmicas e poemas. As oficinas foram registradas em portifólio e fotografias socializadas com os grupos participantes das
oficinas. Essas oficinas serão apresentadas através de relatos de experiências das alunas que participam do
PIBID. Resultados: Como resultados parciais observou-se a reflexão dos alunos sobre situações vividas no
contexto escolar, maior tolerância e respeito para com o outro, sua diferença e modo de pensar, aumento
da percepção de si e do outro como diferentes. Registrou-se melhora na comunicação oral das ideias e socialização no grupo. Conclusões: As oficinas são momentos de trocas de saberes, reflexões e de vivências
pedagógicas. A participação dos alunos na discussão temática da diferença contribuiu para o crescimento
pessoal dos mesmos registrado no melhor convívio social e expressão de suas ideias. Apoio: PIBID/ CAPES.
Contato: andresanovaispj@hotmail.com
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Formigas como indicadores de sucessão lago-brejo e sua história evolutiva recente no Parque
Estadual do Rio Doce
Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Rosiane Mercenes Sanches, Cinthia Borges da Costa, Sérvio
Pontes Ribeiro, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Palavras-Chave: Mata Atlântica, Sucessão Natural, Conservação.
Área de conhecimento: Ecologia - 2.05.00.00-9
Introdução: Os processos geomorfológicos e evolutivos podem apresentar algum efeito na biodiversidade. E os insetos são considerados bons bioindicadores por serem sensíveis às modificações ambientais.
Objetivos: Investigar especificamente o efeito dos processos geomorfológicos e evolutivos, incluindo o
assoreamento, na fauna de formigas associadas a habitats florestais ecotonais com ambientes lênticos e
de sucessão lago-brejo, no Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Metodologia: Foram investigados três
ecótones florestais dentro do PERD. Em cada área foram instaladas armadilhas próximas à margem da
floresta, formando um transecto ao longo da linha de transição entre o brejo e a floresta. Outra linha
de armadilhas foi instalada no interior da floresta, a pelo menos 50m a partir da primeira. Resultados:
Observou-se que a área mais drenada, e provavelmente a mais assoreada, apresentou maior abundância
de formigas, tanto no solo (Chi(59,5)=2333; p=0.003), quanto nas árvores (Chi(59,5)=41,7; p<0.001).
Além disso, a riqueza de formigas de solo foi maior nessa área do que nas demais (Chi(59,5)=69.2;
p=0.01). Por conseguinte, a diferença entre as amostras coletadas no limite e no interior da floresta não
diferiram em riqueza e abundância (exceto na área mais drenada, onde a abundância foi maior na linha
ecotonal). A respeito da composição, espécies oportunistas como Pheidole reflexans estão presentes
em todas as áreas. As cultivadoras de fungos Sericomyrmex mayr estão ausentes somente na área mais
remota, o que pode indicar recente assoreamento, desde que elas nidificam apenas no solo. Por outro
lado, Labidus praedator que apresenta um comportamento legionário, estava mais abundante em amostras de áreas mais drenadas, possivelmente devido a possibilidade de se movimentarem em solo não
alagado. Conclusões: Estes resultados mostram a influência da evolução da paisagem na determinação
da diversidade de espécies de formigas da Mata Atlântica. Apoio: FAPEMIG, CNPq, CAPES, IEF-MG.
Contato: rbfcampos@gmail.com
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As multiterritorialidades relacionadas às atividades físicas e os fatores associados em escolares
de Caratinga, MG.
Antonio Loures Sobrinho, Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Governador Valadares; Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE
Palavras-chave: Atividade Física, Adolescentes, Comportamento Sedentário, Educação Física, Multiterritorialidades.
Área de Conhecimento: Educação Física - 4.09.00.00-2
Introdução: A inatividade física pode ser considerada um dos principais fatores de risco à mortalidade. O comportamento sedentário é entendido como qualquer atividade física que não altere o gasto
energético de forma substancial. Considerando que é na adolescência que adquirimos hábitos para vida
adulta, o aumento da atividade física nesta fase da vida vem recebendo incentivos por parte das políticas
de saúde pública. Objetivos: Verificar os níveis de atividade física e os fatores associados ao comportamento sedentário em adolescentes de escolas públicas de Caratinga, MG. Metodologia: Trata-se de
um estudo de corte transversal, com amostra estabelecida entre adolescentes de ambos os sexos, matriculados em escolasde nível médio, com idade entre 14 a 19 anos.A amostra será estratificada através
do EDUCACENSO-2015. Todos responderão a questionário de atividades físicas e fatores associados.
Utilizaremos estatística descritiva para análise das variáveis. Resultados: Acredita-se que fatores relacionados às atividades físicas e outros como: participação dos pais e amigos, auto eficácia, ambiente,
apoio social e tempo de uso de TV e computador, poderão encontrar associações positivas. Percebe-se
que tanto os fatores individuais (sociodemográficos, biológicos, comportamentais) como os ambientais (atitudes, benefícios e riscos percebidos da prática de atividades físicas, características do ambiente, entre outros) podem surgir como multiterritorialidades destes adolescentes. Conclusões: As aulas
de Educação Física se constituem como importantes espaços para se aumentar os níveis de atividade física e promover hábitos de vida mais saudáveis, colaborando com a melhora dos níveis de medidas de atividades físicas e os fatores associados entre os adolescentes. Apoio: IFMG/GV, UNIVALE.
Contato: antonio.sobrinho@ifmg.edu.br
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Prevalência de leveduras do gênero Candida na cavidade oral dos indivíduos idosos usuários
de uma Clínica Odontogeriátrica da Univale
Arllen Rodrigues Ferraz Gomes, Matheus Batista Martins, Isadora Sousa Carvalho, Juliano M Prata,
Cristiane Yume Koga-Ito, André Luis Souza dos Santos, Suely Maria Rodrigues, Lourimar Viana Nascimento Franco de Souza (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Idoso, Odontogeriatria, Saúde bucal, Candida.
Área de conhecimento: Micologia – 2.12.01.03-0
Introdução: O aumento de idosos na população brasileira requer uma atenção diferenciada de diversos
setores da sociedade, em especial da equipe envolvida nos cuidados com a saúde. Os idosos apresentam
alterações na cavidade oral que levam as manifestações clínicas, causadas pela utilização de próteses
removíveis, que são fatores considerados responsáveis pela ocorrência de candidíase neste grupo de
indivíduos. Objetivos: Identificar a prevalência de leveduras do gênero Candida na cavidade bucal de
idosos, com ou sem lesões, usuários de uma clínica escola de odontogeriatria da FACS/UNIVALE.
Metodologia: Foram incluídos neste estudo 31 idosos, que foram atendidos na clínica odontogeriátrica
no primeiro semestre de 2015. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário em forma de entrevista semiestruturada com questões relacionadas à condição de saúde geral e bucal. Amostras provenientes de swabs orais dos idosos foram semeadas em ágar Sabouraud dextrose para o isolamento das
amostras de Candida. As leveduras foram identificadas por testes presuntivos através da produção de
pigmento no meio de CRHOMagarCandida. Resultados: Os resultados demonstraram que, 55% dos
indivíduos apresentaram a levedura na cavidade bucal sendo a espécie Candida albicans a mais prevalente (88%), apesar de 54% dos idosos apresentarem boa condição de higiene bucal e das próteses.
Quanto ao uso de prótese, 58% dos indivíduos fazem uso de prótese removível. Conclusões: Concluise que a presença de Candida continua sendo freqüente nos indivíduos idosos, devido à presença de
fatores predisponentes pertencentes ao grupo estudado como, doenças sistêmicas, uso diário de medicamentos e utilização de prótese removível. Diante dessas condições, o mesmo se torna cada vez mais
suscetível às manifestações orais causadas pela Candida. Apoio: PIBIC FAPEMIG/UNIVALE/UFRJ.
Contato: arllen_ferraz@hotmail.com
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Método de avaliação para adoção de valores para período de retorno
Arthur Campos Coelho, Hernani Ciro Santana (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce (Univale)
Palavras-Chave: Chuvas Intensas. Período de Retorno. Intensidade, Duração, Frequência.
Área de Conhecimento: Hidrologia – 3.01.04.02-5
Introdução: As sucessivas análises e verificações de pluviogramas, emitidos por várias estações pluviométricas; para obtenção e exposição de fórmulas hidrológicas baseadas em dados históricos, além de publicações e aplicação de tecnologias de interpolação de dados, tornou fácil e prática obtenção de valores
dos parâmetros empíricos da formula de chuvas intensas para diferentes localidades do nosso país. O que
nos leva a uma segunda discussão, a qual define a metodologia para adoção do Período de Retorno (T),
utilizado na equação IDF para obtenção da intensidade das precipitações a serem inseridas nos projetos
de engenharia. Objetivo: Apresentar, de forma introdutória, as diretrizes e conceitos para adoção do período de retorno (T), que será utilizado para definir valores de chuvas máximas em projetos de engenharia
através da equação de intensidade, duração e frequência (IDF). Metodologia: Análise crítica, meticulosa
e ampla das publicações correntes relacionadas ao Período de Retorno, visando conhecer a forma como
esse assunto foi abordado e analisado em estudos anteriores, reunindo-os e direcionando ao fim pretendido. Resultados: A determinação do Período de Retorno (T) é algo complexo que ainda é pauta para várias
discussões no meio da hidrologia. Esse artigo apenas elucida o tema e tenta, de forma breve e prática, conceituar e estimular o seu estudo aprofundado. Conclusões: No Brasil dificilmente se respeita os indicativos
e as probabilidades apontadas nos estudos. Conveniou-se a utilização de Períodos de Retorno cada vez
menores. Como consequência, vemos mais e mais casos de enchentes e inundações. Apoio: UNIVALE.
Contato: artccoelho@gmail.com
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A ecologia dos saberes como conceito que aproxima a academia dos movimentos sociais
Arthur Minelli Araújo Gomes, Talita Emanuele Rodrigues, Dilemara de Pinho Damasceno Sellos, Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Ecologia dos saberes, conhecimento científico, conhecimento popular
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Este estudo apresenta-se como parte de um projeto de pesquisa em andamento que se
propõe o desenvolvimento de ações educativas envolvendo moradores do Assentamento Cachoeirinha.
Sabe-se que, por vezes, a supremacia do conhecimento cientifico suprime culturas populares, podendo
inibir a possível construção de um diálogo sobre os vários tipos de saber. Por se tratar de uma ferramenta de práxis na construção, sistematização e reconhecimento dos diversos conhecimentos presentes
na sociedade, a ecologia dos saberes permite romper os limites da estrutura de pesquisa conservadora
e agregar conhecimentos dos mais diversos em volta de um próprio tema. Objetivos: Identificar e verificar a aplicabilidade da ecologia dos saberes como tentativa de conciliação de discursos Metodologia:
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. No levantamento dos materiais foram consultadas a
base de dados eletrônica Scielo e o Banco de Teses da Capes. Um único descritor foi utilizado: ecologia dos saberes. Seguindo critérios de inclusão e exclusão, os artigos, dissertações ou teses deviam ser
publicados no idioma português, nos anos de 2005 a 2015. Deveriam estar disponíveis nas bases de
dados indicadas anteriormente e serem estritamente ligados ao objeto de estudo. Resultados: Foram
selecionados 12 artigos e 8 dissertações/tese, que estão sendo lidos e fichados. As leituras vem nos
mostrando que a ecologia dos saberes pode promover o fim da disparidade dos valores populares e
científicos, constituindo e fortalecendo a práxis a partir da junção dos saberes do povo com o conhecimento proveniente da academia. Conclusões: Percebe-se as contribuições da ecologia dos saberes, promovendo a reflexão de que a ciência clássica não se constitui como o único saber, se não, como mais
uma forma de conhecimento dentre muitas outras. Enquanto conceito, aproxima a academia dos movimentos sociais, apontando para a busca de soluções criativas. Apoio: PIBIC FAPEMIG, UNIVALE.
Contato: r2_minelli@hotmail.com
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Diversidade: o direito à educação e à aprendizagem
Aryana Laisla Lopes Germano; Daniela Pollyane Oliveira; Graciele Ramos Colen; Joeslâine Antonia
Pereira; Kamila Araujo Soares; Thamara Carvalho de Souza; Tatiane Gonçalves Araujo; Nádia Aboud
Quintão; Eliene Nery (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chave: diversidade, direito à educação, aprendizagem
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A educação como um direito humano está sentenciada em vários documentos internacionais, constituindo-se consenso na busca de estratégias de implementação pelas instituições governamentais. No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial (2008) aponta diretrizes do direito de
todos á educação e aprendizagem. Objetivo: discutir a relevância do direito humano à educação e aprendizagem. Metodologia: no exercício de práticas do Pibid/ Univale, em um território de educação em
tempo integral, um grupo de estudantes de pedagogia passou a observar o convívio e as atividades
pedagógicas de alunos com necessidades educacionais especiais, suas respectivas monitoras, professoras e escola como território educativo. Essa observação inicial tem como proposta futura a construção de estudo de caso de alunos com necessidades educacionais especiais. Resultados: como resultado parcial observou-se maior participação das crianças com necessidades educacionais especiais nas
atividades do currículo escolar, pequenos avanços na aprendizagem e necessidade de formação continuada para os monitores. Conclusão: a educação é um valor que deve ser considerado em relação
ao desenvolvimento que propicia nos seres humanos. Observa-se que os defensores de direitos humanos trabalham na direção de uma cultura de direitos à educação e aprendizagem. Apoio: Pibid/Capes.
Contato: ariana-laisla@hotmail.com
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Relato de experiência: o caminho percorrido no curso de educação em saúde para preceptores
do SUS
Ayla Norma Ferreira Matos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Preceptoria, Metodologia Ativa, Educação em Saúde.
Área de conhecimento: Ensino-Aprendizagem – 7.08.04.00-1
Introdução: Para o exercício da preceptoria no cenário do Sistema Único de Saúde (SUS), a educação em saúde é a principal ferramenta a ser utilizada pelo preceptor, visando o empoderamento da
equipe, alunos e comunidade, para uma atenção à saúde centrada nas necessidades da comunidade.
Objetivos: Apresentar minha trajetória e a apreensão do conhecimento, no uso de metodologias ativas de aprendizagens, durante a realização do curso de Especialização em Educação na Saúde para
Preceptores do SUS. Metodologia: Como fonte de dados para este trabalho, foi utilizada a minha participação nas diversas atividades do curso, realizado no periodo de março a dezembro de 2014, em
especial durante os encontros presenciais. Resultados: Realização de atividades envolvendo a Problematização, a Aprendizagem Baseada em Problema (PBL) e, também a Aprendizagem Baseada em Equipe (TBL). Criação de Grupos Afinidade e Diversidade para o desenvolvimento das atividades. Utilização de vídeos, filmes, documentários e narrativas como disparadores das reflexões. Participação em
web conferências. Construção de Projeto Terapêutico Singular (PTS) e linhas do cuidado. Produção
de um portfólio e, também a construção de um projeto aplicativo. Conclusões: A experiência permitiu conhecer que, o uso de metodologias ativas de aprendizagens potencializa o discente a construir o
seu próprio conhecimento, tornado-o assim, mais ético, humanizado, crítico e reflexivo, em sua formação profissional. Apoio: Ministério da Saúde. CONASS. CONASEMS. IEP/HSL. UNIVALE.
Contato: ayla.matos@univale.br

113

O trabalho com o jornal na sala de aula: uma experiência do subprojeto de Iniciação à Docência de Língua Portuguesa
Bárbara Bruna Correa da Silva, Elier Ferreira Carvalho, Fernanda Rodrigues Miranda, Priscila Oliveira
Fonseca, Samara dos Santos Neves, Cátia Cristina Fernandes Degan
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavra-chave: gênero textual, jornal-escola, PIBID, ensino de Língua Portuguesa
Área de conhecimento: Língua portuguesa – 8.02.01.00-8
Introdução: O ensino de Língua Portuguesa com o suporte “jornal” possibilita uma ampla absorção
de diferentes propostas discursivas, dando ao educador uma gama de possibilidades de trabalhar com
a língua, e ao educando uma maior chance de apreensão do conteúdo; já que o jornal é um veículo de
comunicação bem próximo da realidade do aluno. Objetivos: Expor tanto docente quanto discente a
compreensão de diferentes gêneros discursivos que compõem um jornal, possibilitando os para uma
formação critica desses diferentes gêneros existentes. Metodologia: No desenvolvimento do projeto dos
bolsistas do PIBID – Programa de Bolsas de Iniciação à Docência do Subprojeto de Língua Portuguesa
do Curso de Letras foi trabalhado as partes que compõe um jornal, atividades orais e escritas, envolvendo
os gêneros textuais presentes no jornal impresso. A atividade foi proporcionada nas turmas de 3ºCA,
sendo desenvolvido o trabalho com a duração de dez meses. Assim em cima do ensino dos gêneros
foram elaboradas escritas com o auxilio dos bolsistas – PIBID; como segunda parte do processo foi promovido oficinas de reescrita; em seguida para mostrar o trabalho que foi desenvolvido junto aos alunos
foi escolhido o enredo que permearia o jornal que seria lançado na escola para promoção das atividades
executadas, em culminância exposto para toda escola, que ao final fora decidido ter o nome “Jornal
Força Jovem”. Resultados: Como resultado obteve-se uma grande interação entre os próprios alunos e
deles para com os professores, maior assimilação de como se compõe o jornal através de uma entrevista promovida pelos próprios alunos com um profissional da área, melhora significativa da construção
coesa e coerente dos textos produzidos. Conclusões: Todas essas propostas educacionais de interação
tiveram como foco não só a ampliação do conhecimento dos alunos, mas a integração de toda a escola
no lançamento do jornal para toda a instituição onde o projeto foi desenvolvido. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: brunaletras2014@outlook.com
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Perfil Nutricional de pacientes adultos e idosos admitidos em um hospital público de Minas
Gerais
Bárbara Nery Enes, Eloisa Helena Medeiros Cunha, Enara Silva Glória Roberto, Regina Célia Silveira
Sírio.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-Chave: Avaliação nutricional, desnutrição, triagem nutricional.
Área de conhecimento: Análise Nutricional da População - 4.05.03.00-3
Introdução: A desnutrição é comum em hospitais e a detecção precoce pode ser decisiva para a sobrevida do paciente. A avaliação nutricional é o instrumento de diagnóstico de distúrbios nutricionais que
determina o estado nutricional de uma pessoa e a identificação precoce de indivíduos desnutridos ou
em risco de desnutrição, possibilitando uma intervenção nutricional precoce. Objetivos: Obter o diagnóstico nutricional de pacientes hospitalizados em um hospital público de Minas gerais. Metodologia:
Estudo do tipo transversal, descritivo e analítico, com abordagem quantitativa, no qual foi avaliado o
estado nutricional de adultos e idosos internados em um hospital municipal de Minas Gerais. Foram
aplicados questionários de Triagem de Risco Nutricional e ANSG. O diagnóstico nutricional de cada
paciente foi estabelecido com base na pontuação obtida em cada formulário. Resultados: Participaram
da pesquisa 105 pacientes, sendo 54,29% (n=57) do sexo masculino e 45,71% (n=48) do sexo feminino, com idade entre 13 a 59 anos e maiores de 60 anos. Foram diagnosticados 41,9% (n=44) sob
risco de desnutrição e 42,86% (n=45) com desnutrição. Na análise por sexo e faixa etária maior que
60 anos, no sexo masculino, 41,18% (n=14) estavam sob-risco de desnutrição e 41,18%(n=14) com
desnutrição. No sexo feminino teve-se 39,29% (n=11) sob risco de desnutrição e 50% (n=14) com
desnutrição. Conclusões: Evidenciou-se elevada prevalência de desnutrição principalmente entre os
idosos. Apontando a necessidade de implementar um processo rotineiro de triagem nutricional, para
que pacientes sob risco nutricional e desnutridos sejam reconhecidos e encaminhados para a Terapia
Nutricional. Apoio: Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
Contato: barbara.nery.enes@gmail.com
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Perfil nutricional de funcionários de um hospital público de Minas Gerais
Bárbara Nery Enes Eloisa Helena Medeiros Cunha, Enara Silva Glória Roberto, Regina Célia Silveira
Sírio.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-chave: Estado nutricional, índice de massa corporal, circunferência da cintura.
Área de conhecimento: Análise Nutricional da População – 4.05.03.00-3
Introdução: O estado nutricional (EN) é resultante do equilíbrio entre consumo alimentar e gasto energético do organismo. O trabalho em saúde expõe os profissionais da área a um alto grau de tensão
que envolve toda à equipe. A maioria destes profissionais apresenta o seu cotidiano de trabalho marcado por longas jornadas de trabalho, sons agudos, intermitentes e variados, queixas constantes, ansiedade, tristeza, dor, morte e grande número de pessoas transitando e conversando. Sendo que um
funcionário com bom EN apresenta uma melhor produtividade e rendimento. Objetivos: Avaliar o perfil nutricional de funcionários de um hospital público de Minas Gerais. Metodologia: Estudo do tipo
transversal, de caráter epidemiológico, realizado em um Hospital Municipal, localizado no município
de Governador Valadares-MG. A avaliação do Estado Nutricional (EN) foi realizada pelo Índice de
Massa Corporal (IMC) e Relação Cintura-Quadril (RCQ). Os resultados foram agrupados conforme
sexo. Resultados: A amostra foi composta por 112 funcionários adultos, sendo 86,6% do sexo feminino (n=97) e 13,4% do sexo masculino (n=15). Quanto a Classificação do IMC, observou-se 38,40%
de eutrofia, 36% de sobrepeso e 24,10% de obesidade. Em relação a classificação da RCQ, encontrou-se 32% das mulheres e 13,3% dos homens sob risco cardiovascular, respectivamente. Conclusões: Ressalta-se a importância de melhorias na qualidade de vida desses indivíduos, principalmente
no sexo feminino devido a elevada prevalência de sobrepeso e obesidade, associados a risco cardiovascular elevado. Apoio: Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
Contato: reginacelia2764@hotmail.com
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Direito e democracia: propostas para a reconstrução do Estado nas visões de Jürgen Habermas e Boaventura de Sousa Santos
Benedito Silva de Almeida Junior, Adamo Dias Alves (Orientador)
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares – UFJF-GV
Palavras-chave: Constitucionalismo; democracia; democracia procedimentalista; estado plurinacional.
Área do conhecimento: Direito – 6.01.01.03-2
Introdução: Se se considera que todo o poder político emana da soberania popular, a democracia representativa liberal esgotou a sua capacidade de nutrir as instituições políticas do elemento que deve
ser intrínseco a elas: o da legitimidade. Por isso se propõe uma reconstrução lógico-argumentativa do
arcabouço teórico que sustenta mesmo a existência dessas instituições políticas – e essa tentativa será
empreendida à luz de duas teorias democráticas diferentes: a de Habermas (a democracia procedimentalista) e a de Sousa Santos (o estado plurinacional). Objetivos: Compreender em que medida cada um
destes modelos de Estado viabiliza a reflexão acerca das estruturas atuais de poder e entender de que
forma esta reflexão contribui para a revisão do paradigma estatal vigente. Metodologia: A pesquisa que
se origina desta proposta procederá a uma minuciosa análise de conteúdo das teorias aqui citadas, refazendo todo o percurso do raciocínio dos dois autores de maneira a confrontar seus pressupostos
teóricos com a realidade fática. Resultados: Boaventura por conta de seu enfoque essencialmente coletivista acaba por “eleger” algumas concepções de vida boa que se concebem na sociedade. Habermas,
pelo contrário, compreende que uma teoria da democracia precisa adotar uma pretensão à universalização. Conclusões: O estabelecimento de procedimentos nas instâncias decisórias do poder administrativo
deve ser permeado pela opinião pública através do agir comunicativo. Isso proporciona, ao mesmo
tempo, a liberação gradativa dos potenciais emancipatórios que impregnam a estruturas sociais, bem
como consequentemente o reconhecimento da dignidade de todos os projetos de vida boa. Considerando ser o objetivo deste estudo repensar as estruturas jurídico-estatais e adequar a democracia aos
fins aos quais se propõe, a proposta de Habermas sinaliza ser a mais adequada. Apoio: BIC UFJF.
Contato: benejunior182@hotmail.com
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Casa: identidade e memória
Betânia Batista da Costa, Amanda Beraldo Machado (orientadora)
Centro universitário do Leste de Minas Gerais
Palavras-Chave: Casa, identidade, memória, lugar, significados.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: A casa é para o homem o marco de sua presença no mundo, uma extensão de sua própria existência em um lugar de desenvolvimento de raízes e reconhecimento de si mesmo, o abriga em
vários estágios de sua vida e resguarda lembranças, sentimentos, emoções e significados. A idealização da moradia tornou o ramo da construção civil em uma oportunidade altamente lucrativa, devido
ao seu grande público de mercado. Objetivos: Investigar a relação entre o usuário e o seu ambiente
de moradia, pós-apropriação, quando esta residência não foi pensada para um indivíduo específico e
discutir as alterações no espaço físico e da relação das pessoas com a casa e o bairro. Metodologia:
Pesquisa qualitativa com entrevistas de cinco das cento e dezessetes famílias dos residentes iniciais do
primeiro Conjunto Habitacional Popular da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, consolidado há 23
anos por meio da política habitacional Mutirão em Autogestão. Resultados: A análise nas residências
permitiu observar que embora, todos os moradores compartilhassem do sentimento de posse da casa
própria, cada família se relacionou à sua maneira com a casa. As interpretações de casa apresentadas
pelos próprios moradores demonstram a composição da casa em sentimentos da família que a habita.
Um lugar de emoções, significados e valores simbólicos. Conclusões: A análise em residências físicas
permitiu visualizar e demonstrar, a relação de usuário com a casa, a partir da vivência e relatos dos
próprios moradores. De forma a adquirir um novo olhar sobre residências populares, onde os conceitos de casas relatados pelos próprios moradores se assemelham aos conceitos dos teóricos estudados.
Contato: betania.batist@hotmail.com
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A figura feminina em O primo Basílio, de Eça de Queirós
Bethânia de Paula Louzada, Aline Fátima Silva, Maria Elísia Gonçalves Faria, Maurício Machado, Luciana Ribeiro Guimarães (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: feminino, representação feminina, século XIX, Realismo.
Área de conhecimento: Linguística – 8.01.00.00-7
Introdução: O Realismo, escola literária ocorrida no século XIX, foi um grande canalizador da representação humana da época. Aspectos em torno dos ideais de “igualdade, liberdade e fraternidade” e
todas as consequências sociais, políticas e históricas das revoluções pelas quais passaram o mundo
serviram de base para o elemento ficcional literário. Como representação da realidade, a arte literária pode nos revelar aspectos importantes do comportamento humano, como por exemplo, o efeito
da sociedade patriarcal sobre o elemento feminino. É com o intuito de conhecer melhor a representação feminina nessa sociedade patriarcal de fins do século XIX que o grupo se propôs a estudar a
mulher presente na obra O primo Basílio, de Eça de Queiroz. Objetivos: Estudar a representação do
feminino no século XIX; analisar a estrutura narrativa de Eça de Queirós; pesquisar o processo de
criação da personagem Luísa Brito, protagonista da obra, no intuito de tomá-la modelo dessa representação; analisar, paralelamente à Luiza Brito, as outras mulheres presentes na obra. Metodologia: O
trabalho será desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica através de livros, periódicos, artigos e banco de dados. Desenvolvendo assim, uma pesquisa qualitativa, uma vez que aproxima os instrumentos
de estudo com a finalidade de compreender como a figura da mulher é representada pela personagem
Luísa sob a ótica Realista em O Primo Basílio. Resultados: No patriarcalismo vigente, a mulher encontra-se em posição inferior ao homem, um segundo sexo. Segundo Beauvoir, 2002, a inferioridade
feminina é amparada pela religião, pela filosofia, teologia, biologia e psicologia. Pretende-se comprovar
essa inferioridade através do estudo de como a mulher está representada na obra através das personagens femininas, da punição direcionada a elas e do caráter demonizador atribuído a elas na obra.
Contato: blouzada636@gmail.com
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Acompanhamento farmacoterapêutico no LASFAR
Bolivar Ralisson Amaro, Júnia Carla de Oliveira Alves (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico, método Dader.
Área de conhecimento: Farmacologia Clínica – 2.10.08.00-0
Introdução: A atenção farmacêutica é uma disciplina responsável pela prática no qual o paciente é o
principal beneficiário. Essa atividade é o compêndio das ações, compromissos, valores éticos, responsabilidades e habilidades dos farmacêuticos na prestação do acompanhamento farmacoterapêutico. Este
serviço é prestado pelos alunos do curso de farmácia, a partir do 5° período, no Laboratório de Assistência Farmacêutica (LASFAR). Objetivos: O presente estudo teve como objetivo descrever e avaliar o
acompanhamento farmacoterapêutico realizado através do método Dader em uma paciente diabética.
Metodologia: O método do acompanhamento farmacoterapêutico utilizado foi o método Dader que
se baseia na obtenção da história farmacoterapêutica do paciente, e na avaliação de seu estado de a
fim de identificar os possíveis Resultados Negativos aos Medicamentos (RNM) apresentados pelo paciente. Após esta identificação, foram realizadas as intervenções farmacêuticas necessárias para resolver
os Resultados Clínicos Negativos e posteriormente a avaliação dos resultados obtidos. Resultados: A
realização do acompanhamento farmacoterapêutico em uma paciente do sexo feminino, 61 anos, diabética, com osteoporose e menopausa, em uso de antidiabético, antiosteoporótico e suplemento alimentar, permitiu identificar dois RNMs de insegurança quantitativa relacionado à metformina e vitamina
D. Após a fase de estudo com a elaboração do estado situação, foram realizadas duas intervenções.
As intervenções aplicadas foram uma educação sanitária e encaminhamento ao médico para avaliação
da duplicidade terapêutica contida na farmacoterapia da paciente. Conclusões: Através do acompanhamento farmacoterapêutico pode-se perceber a importância do cuidado farmacêutico frente ao uso
de medicamentos, pois nem sempre o mesmo pode estar sendo usado da forma correta, tornandose uma importante ferramenta para o sucesso terapêutico do paciente. Apoio: LASFAR UNIVALE.
Contato: bolivar.amaro@hotmail.com
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Avaliação do perfil de incompatibilidades dos medicamentos administrados por sonda enteral
em um hospital particular de Governador Valadares – MG
Bolivar Ralisson Amaro, Cecília Kanust Pereira Neta, Jaqueline Cristina Freitas do Prado, Ramon
Aquino Werner, Wangley Carbell Rodrigues do Prado, Claudine Menezes Pereira Santos (Orientadora),
Mônica Valadares Martins (Coorientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Interação medicamento-nutriente; nutrição enteral; incompatibilidade fármaco-nutriente.
Área de conhecimento: Farmacologia Clínica – 2.10.08.00-0
Introdução: Por muito tempo a via enteral tem sido utilizada para administração de nutrição e medicamentos, principalmente por meio de sondas, como opção para pacientes hospitalizados que não tem
a via oral disponível. Porém, se esse procedimento não for realizado com certos cuidados, pode-se ter
o surgimento de algumas incompatibilidades responsáveis por obstrução da sonda, redução da biodisponibilidade de fármacos e/ou nutrientes, intoxicações, danos ao trato gastrintestinal e consequentemente a ineficácia da farmacoterapia do paciente. Objetivos: Avaliar o perfil de incompatibilidades dos
medicamentos administrados por sonda enteral de um hospital particular de Governador Valadares.
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, realizado através da análise da lista de
padronização do hospital e prescrição de pacientes, do período de abril a junho de 2014, que utilizam
medicamentos por sonda enteral. Resultados: No período do estudo foram analisadas 686 prescrições
de 60 pacientes, sendo 21 do sexo masculino e 39 do sexo feminino, que atendiam aos critérios de inclusão, totalizando um número absoluto de 2652 medicamentos prescritos por sonda enteral. Do total
de pacientes, 50% tinham idade entre 51 e 80 anos e 85% faziam uso de nutrição por meio de sonda
nasoentérica. Dos 2652 medicamentos prescritos, os três primeiros foram: 238 tramadol 100 mg/mL
(9,0%), 222 losartana 50 mg (8,4%) e 187 fenitoína 100 mg (7,1%). Conclusões: Dos três medicamentos mais prescritos, o tramadol e losartana não sofrem nenhum tipo de incompatibilidade, enquanto
a fenitoína apresenta uma incompatibilidade farmacocinética, pois se a mesma for administrada concomitantemente com nutrição enteral sua absorção pode ser reduzida de 35 a 80%. Portanto, tornase imprescindível a realização de intervenções farmacêuticas, tais como o aprazamento dos medicamentos e dietas, que possam minimizar os problemas que interfiram na farmacoterapia do paciente.
Contato: bolivar.amaro@hotmail.com
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Fé midiatizada: lógicas e processos interacionais na fanpage do líder religioso Padre Marcelo
Rossi
Carlos Sanchotene, Gilson Arão, Aline Oliveira Rocha, Berenice Freitas
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Midiatização, Religião, Redes Sociais Digitais, Interação, Comunicação.
Área de conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: A midiatização da religião (SANCHOTENE, 2011) está inserida em um cenário complexo cujos processos simbólicos engendrados via aparatos tecnológicos, como as redes sociais digitais,
sinalizam uma atividade específica desenvolvida pelo campo religioso a partir de estratégias singulares
de contato com os fiéis. Há uma reconfiguração nas relações entre a igreja e seu público, pois os processos interacionais não se realizam mais apenas no templo físico. No contexto digital, novas práticas
constituem o fazer religião, tais como navegar, clicar, “twittar”, acessar, “curtir”, compartilhar etc, que
fazem parte de uma religiosidade personalizada, que emerge da mídia. Objetivos: Identificar as estratégias utilizadas pelo líder religioso Padre Marcelo Rossi na fanpage “Pe. Marcelo Rossi – Vc no colo de
Jesus” – que possui quase quatro milhões de seguidores – e os processos interacionais junto aos fiéis.
Metodologia: A pesquisa tem caráter qualitativo e realiza um mapeamento das interações na fanpage
de padre Marcelo Rossi. São mostrados os modos como as lógicas dos dispositivos midiáticos impactam as relações entre sujeitos por meio de distintas apropriações. Resultados: As redes sociais, nesse
cenário, são remediações (CANAVILHAS, 2013) de velhas mídias. Padre Marcelo Rossi não abandona
o rádio, por exemplo, mas incorpora as novas mídias, valendo-se das especificidades e dos protocolos
característicos desses dispositivos midiáticos. A convergência midiática (JENKINS, 2009) também é um
fator que foi evidenciado, pois um meio faz referência a outro (site, redes sociais, programa de rádio),
através de hiperligações e conteúdos transmidiáticos. Conclusões: Novas configurações de relações são
estabelecidas entre o mundo da fé e do fiel. No ciberespaço, há diversas possibilidades que dão ao fiel
internauta, a chance de expressarem sua fé e manterem uma experiência religiosa de caráter multimídia.
Contato: carlos_sanchotene@yahoo.com.br
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Games e territorialidade virtual: estratégias imersivas em Rust
Carlos Sanchotene, Nicolas Caus
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-Chave: Games, Imersão, Comunicação.
Área de conhecimento: Comunicação - 6.09.00.00-8
Introdução: Nas narrativas imersivas em games digitais, os jogadores são levados para uma realidade ficcional, interagindo, participando e transformando a territorialidade virtual. O desenvolvimento de novas
tecnologias em games faz surgir novas formas de interação e participação no ambiente digital. A imersão
é um estado final dentro de um conjunto composto por três etapas: a consciência (existência de algo),
atenção (foco) e, finalmente, a imersão (AUDI; OLIVEIRA, 2014). Trata-se de uma potência de atração
do sujeito humano na experiência vivenciada, num ideal de transportar sua consciência a uma construção ficcional. É criada e modificada a partir da relação entre a linguagem e a vivência com a realidade
(CALLEJA, 2007). Objetivos: Estudar as principais definições e elementos da imersão no game Rust.
Metodologia: A pesquisa é qualitativa e, a partir de uma experiência virtual, foram identificadas as principais estratégias imersivas no game Rust, onde multijogadores objetivam construir uma base e equipar-se
com materiais para destruir o inimigo. Resultados: As estratégias foram identificadas a partir de distintos
níveis de imersão. A “imersão sensorial” está focada nos estímulos sensoriais proporcionados pela experiência no mundo ficcional. Refere-se a uma dimensão onde são elaboras ferramentas técnicas para
dar maior veracidade sensorial ao mundo construído. A “imersão sistêmica” diz respeito a um tipo de
acordo pré-estabelecido (normas, regras, leis, etc.) que rege a realidade do game. Já a “imersão ficcional”,
aborda o envolvimento do sujeito com a história vivenciada, onde ele está constantemente construindo
o sentido da trama que lhe é apresentada, formulando hipóteses sobre seu desfecho e atribuindo motivações aos personagens. Conclusões: As estratégias de imersão em Rust auxiliam na compreensão de como
os jogadores se organizam em territórios virtuais e, ao mesmo tempo, controlam o mundo ficcional.
Contato: carlos_sanchotene@yahoo.com.br
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Os transtornos psicológicos causados pelo processo de migração e sua representatividade nos
jornais Brazilian Times e Brazilian Voice nos Estados Unidos.
Christiane de Cássia Magri, Pollyane Sâmilly Alves Caldeira, Sueli Siqueira, Eliana Martins Marcolino
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Transtornos psicológicos, migração, representatividade.
Área de conhecimento: Psicologia Social – 7.07.05.00-3
Introdução: A experiência migratória coloca o indivíduo diante de várias situações de risco e vulnerabilidade que pode afetar sua saúde física e mental. Esse fato sugere que as populações migrantes são mais
propensas a desenvolver algum tipo de transtorno psicológico. A mídia detém um papel primordial na
construção e disseminação de conteúdos que contribuem para a construção de representações coletivas
sobre as migrações. Objetivos: Esse artigo tem como objetivo analisar como os jornais Brazilian Voice e
Brazilian Times nos Estados de Massachusetts, New York e Connectcut nos Estados Unidos abordam
o tema dos transtornos psicológicos relacionados ao processo migratório. Metodologia: Foi utilizada
pesquisa quantitativa, qualitativa e comparativa, através de recorte temático em dois jornais brasileiros de
circulação em regiões de maior concentração de brasileiros nos Estados Unidos nos períodos de 2011 a
2014. Nesses jornais foram analisadas as notícias, reportagens, editoriais, colunas de opinião e entrevistas
sobre saúde do imigrante focalizando saúde mental. Resultados: No conteúdo dos jornais étnicos podemos encontrar casos que nos dão alguns indícios de que o processo de migração somado a fatores estressantes pode favorecer o desenvolvimento de transtorno psicológico: Crimes de abusos sexuais contra
imigrantes em centros de detenções (BTMA, edição 2128, pág. 10); o caso da brasileira, que ao ouvir vozes, tenta esfaquear filho de 7 anos (BTMA, edição 2261, pág.11); brasileiro passa doze horas escondido
atrás de uma árvore com fome, sede e grande desespero para fugir da imigração na travessia pelo México
(BTNY, edição 1580, pág. 08); brasileiro obeso passa por problemas físicos e psicológicos e sérios sinais
de depressão (BVMA, edição 1307, pág. 15). Conclusões: Os resultados parciais permitem considerar
que os referidos jornais apresentam notícias que sugerem que o processo migratório pode levar ao transtorno psicológico, principalmente em pessoas mais vulneráveis. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: chrismagri1@hotmail.com
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Agrotóxicos: os motivos do seu uso no Brasil
Claudiane Aparecida de Sousa, Dilemara de Pinho Damasceno Sellos, Islane Archanjo Rocha, Renata
Campos (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Agrotóxicos, meio ambiente, saúde.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: Os agrotóxicos iniciaram sua acessibilidade a partir da 2ª guerra mundial, desde então o
Brasil, assim como outros países, passou a fazer uso desenfreado de defensivos agrícolas sem equacionar os danos causados a saúde dos indivíduos e ao meio ambiente. O seu uso promoveu o franco progresso econômico almejado e ofertado pelo sistema capitalista. Contudo, atualmente, diversos grupos
de movimentos sociais buscam alternativas contrárias a este modelo de desenvolvimento. Objetivos:
Identificar o principal motivo do uso de agrotóxicos no Brasil. Metodologia: Alicerça-se na pesquisa
de revisão bibliográfica. Consultou-se a base de dados eletrônica Scielo e o banco de teses da CAPES,
além do “Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde”. Os descritores
utilizados foram: agrotóxicos, saúde e ambiente. Seguindo o critério de inclusão e exclusão, incorporou-se os artigos, documentários, dissertações e teses publicados no idioma português, entre os anos de
2005 e 2015, disponíveis na base de dados indicadas anteriormente e estritamente ligados ao objeto de
estudo. Resultados: Coletou-se uma média de 35 materiais. Destes, foram selecionados 20 para análise,
e, os outros 15 artigos, excluídos. Sobre os agrotóxicos, os textos apresentaram dois seguimentos de
lutas: de um lado seus fabricantes, os produtores de monocultura e os governos, do outro, a sociedade,
amparada por diversos movimentos socioambientais e indivíduos em desfavor dos defensivos agrícolas.
Constatou-se que a maioria das publicações tendem para o discurso agroecológico, sendo contrários
ao uso dos agrotóxicos. Conclusões: Identificou-se que o principal motivo do uso de agrotóxicos é
manter o desenvolvimento do país. Sua utilização em quantidade elevada deve-se ao brusco crescimento populacional e há uma ausência de incentivos público-privados para práticas alternativas de agricultura que leva em consideração questões ambientais e de saúde dos indivíduos. Apoio: UNIVALE.
Contato: claudianesousa.adv@gmail.com
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Meio ambiente, sociedade e regulação: uma experiência interdisciplinar no mestrado em Gestão Integrada do Território
Claudiane Aparecida de Sousa, Cleuza Maria Lopes, Diego Jeangregório Martins Guimarães, Dilemara
de Pinho Damasceno Sellos, Júlia de Paula Vieira, Karla Cristine Coelho Lamounier, Leonardo Castro
Maia, Maria Cecília Pinto Diniz, Renata Bernardes de Faria Campos
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, mestrado, relato de experiência.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Cada vez mais percebe-se que abordagens multi, inter e transdisciplinares têm feito avançar o
conhecimento científico de forma inovadora, e nos parece ser a proposta do Programa de Pós-graduação
em Gestão Integrada de Territórios da UNIVALE. No entanto, a escolha por uma trajetória interdisciplinar pode ter um custo adicional em termos de esforço para a superação de barreiras à comunicação entre
pesquisadores e alunos cuja formação é disciplinar e destes com conhecimento de áreas distintas. Esse
contexto foi que motivou a realização deste relato. Objetivos: Apresentar a experiência de construção e
condução da disciplina Meio Ambiente, Sociedade e Regulação. Metodologia: Trata-se do relato de experiência de duas professoras com formação em áreas distintas (Pedagogia e Ecologia) e os respectivos alunos. Refere-se a uma disciplina optativa oferecida no primeiro semestre de 2015. Participam sete alunos
com formações em três áreas: Pedagogia, Direito e Geografia. Resultados: Inicialmente houve um grande
estranhamento pelos alunos em relação a conceitos e processos que tradicionalmente não são objeto de
estudo da área dos mesmos. As professoras conduziram o debate cobrando a leitura e estimulando o esforço de cada um para a superação das dificuldades de compreensão dos conceitos e processos. Ao longo
do período os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar parte da ementa da disciplina na sua própria
perspectiva, enquanto as professoras buscavam evidenciar relações entre conhecimentos de áreas distintas. Ao final da disciplina o grupo participou de atividades de campo e neste momento a postura já era
de motivação e não mais de receio ou resistência. Conclusões: Além de perceberem relação entre tópicos
distintos da disciplina em questão, os alunos e professoras conseguiram notar relações com conceitos trabalhados em outras disciplinas do curso e perceberam uma nova possibilidade de observação de seu objeto de pesquisa e da realidade como um todo. Apoio: UNIVALE, Assentamento Cachoeirinha, PERD.
Contato: claudianesousa.adv@gmail.com
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Programa Minha Casa Minha Vida em Governador Valadares: a inserção urbana do residencial
Porto das Canoas
Cristiane Caldas Diniz Teixeira; Haruf Salmen Espindola (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida, política habitacional, políticas públicas, inserção
urbana.
Área de conhecimento: Políticas Públicas – 7.09.04.00-6
Introdução: O trabalho investiga o Programa Minhas Casa Minha Vida, concentrando-se no estudo de
caso do residencial Porto das Canoas entregue, em Governador Valadares, com a tipologia 1, ou seja, de
casas. Foram entregues 149 residências para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos, em novembro de 2013, no bairro Santos Dumont II. Objetivos: Analisar a interação urbana do empreendimento
Porto das Canoas, a partir da localização das moradias, em relação à cidade e disponibilidade de serviços,
infraestrutura e equipamentos públicos. Metodologia: O levantamento de dados realizou-se a partir da
pesquisa de campo, mediante a verificação da distância das moradias em relação à cidade e a disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos. Foi realizado o registro fotográfico dos equipamentos existentes, bem como a demarcação desses, por meio de GPS, visando obter suas distâncias em
relação aos empreendimentos. Resultados: O empreendimento esta situado na periferia da cidade, porém
se encontra numa posição de fácil acesso, servida de equipamentos públicos, como escola, duas creches,
posto de saúde, e áreas de comércio e serviços como padarias, mercearias, lanchonete e pizzaria, locadora
de vídeo e papelaria. Existem no bairro várias igrejas e templo. Impende destacar que a maior distância
encontrada foi de 550 metros do empreendimento até a creche Dona Fia. O residencial Porto das Canoas
está inserido na malha urbana do município de Governador Valadares, bem como conta com os principais equipamentos públicos. Conclusões: As criticas apontam que os empreendimentos são entregues
sem atender as necessidades urbanas, porém se verifica que a própria dinâmica da cidade tende a ocupar
as lacunas com os equipamentos e serviços, ou por meio do poder público ou pela iniciativa particular.
Obviamente, esse estudo não esgota o assunto de, pelo contrário, indica a necessidade e estudos mais
aprofundados acerca do programa, considerando o conceito de moradia digna consagrada na legislação.
Contato: criscaldas78@yahoo.com.br
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Ensinando aprendizagem: uma análise sobre a oferta de um curso online
Cristiane Mendes Netto
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: formação discente, ensino superior, educação online
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Em uma perspectiva cognitivista a aprendizagem pode ser entendida como um processo
de aquisição de conhecimento e mudança de comportamento. Apesar da complexidade que cerca esse
processo, apresentar aos estudantes os resultados da neurociência e as possibilidades de uso de recursos
tecnológicos para estudo pode contribuir para uma autonomia e aprendizagem muito mais eficaz. Considerando o ensino superior, onde exige-se dos estudantes um nível de estudo muito mais aprofundado
dos conteúdos e uma grande quantidade de assuntos a serem aprendidos, adquirir uma nova postura
de organização de estudos torna-se essencial para o sucesso na formação. Nesta perspectiva, a Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) através do curso Aprendizagem 2.0, ofertado de forma online
e gratuita aos seus alunos, vem contribuído para a formação desses que necessitam entender melhor o
processo de aprendizagem. Objetivos: Compreender as percepções e a importância atribuída ao curso
pelos participantes. Metodologia: Pesquisa qualitativa onde procurou-se entender os fenômenos a partir
da técnica de análise documental dos registros de inscrição e interações dos participantes no ambiente
virtual de aprendizagem do curso. Resultados: Na análise das interações dos participantes verifica-se a
satisfação e a gratidão dos concluintes pela oportunidade de participarem do curso. Destaca-se os registros dos participantes que demonstram vontade de mudança de comportamento, para hábitos mais
adequados de estudo. Conclusões: A medida que os estudantes conhecem melhor sobre o processo de
aprendizagem e faz uso de recursos que proporcionam maior organização e desenvolvimento do estudo,
estes se tornam mais autônomos e mais capazes de gerenciarem a aprendizagem. Conclui-se com este
trabalho que os participantes do curso Aprendizagem 2.0 reconheceram a qualidade e a importância
do curso para a sua formação. Portanto, considera-se importante que a oferta do curso Aprendizagem
2.0 seja aperfeiçoada e que a iniciativa seja mantida para melhor formação do aluno da UNIVALE.
Contato: cristiane.netto@univale.br
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Prevenção e promoção de saúde: análise de temas publicados em um jornal impresso no território de Governador Valadares – MG
Dângelo Salomão Augusto, Ana Lídia Cristo Dias, Omar de Azevedo Ferreira, Eliana Martins Marcolino (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Promoção e prevenção de saúde. Doenças negligenciadas. Empoderamento. Qualidade
de vida e Bem-estar.
Área de conhecimento: Jornalismo e editoração – 6.09.02.00-0
Introdução: A comunicação em saúde realizada pelos veículos de comunicação pode ser de grande
contribuição à população e ao poder público quando informa, sinaliza, abre canais de discussão, executa vigilância sobre assuntos que são de interesse dos atores sociais. Objetivos: O presente estudo
tem por objetivo analisar as publicações em saúde de um jornal impresso de circulação local, no território de Governador Valadares-MG, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e na
abordagem das doenças negligenciadas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória documental baseada na análise categorial de matérias publicadas pelo Jornal Diário do Rio Doce de Governador Valadares/MG. Para a seleção das publicações utilizou-se um protocolo de identificação dos textos. Resultados: encontrou-se 62 matérias relacionadas ao objeto da pesquisa. O conteúdo dos textos
apresentou tendência à ênfase a prevenção de doenças (67,7%) mais do que a ênfase na promoção
da saúde (52,3%). Dentre as doenças referenciadas encontrou-se 15 (quinze) incidências de Ebola, 12
(doze) de Câncer, 06 (seis) de HPV, 06 (seis) de Dengue, 06 (seis) de Câncer de Mama, 04 (quatro) de
saúde bucal, 02 (duas) de Diabetes, 03 (três) de febre Chikungunha. Conclusões: Verificou-se que há
uma preocupação em relação à promoção e prevenção da saúde. No entanto, com uma visão reducionista do processo saúde/doença, sem considerar os determinantes socioeconômicos da população.
Contato: dangelosalomao@hotmail.com
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A territorialidade do câncer de pele em interface com o direito à saúde em Governador Valadares, MG, Brasil
Darlianne Nadine; Ana Lígia de Souza Pereira; Márcia Batista Lanes; Maruza Cruz Pinto Lima; Gulnara
Patrícia Borja Cabrera (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: Câncer de pele; Melanoma maligno; Epidemiologia
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O câncer de pele é o tumor maligno mais incidente no mundo. No Brasil, segundo dados
do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o agravo lidera o ranking em todo o país. Acredita-se que
90% de todos os cânceres de pele têm como fator de risco a radiação ultravioleta. Objetivos: Avaliar a distribuição dos ingressos hospitalares e notificações de óbitos quanto ao gênero e idade dos
indivíduos com câncer de pele em Governador Valadares. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, observacional, com base em dados secundários, obtidos no DATASUS e no Censo do IBGE
2000- 2010, para determinar a taxa de prevalência dos ingressos hospitalares e o coeficiente de letalidade e mortalidade de acordo com a idade e gênero, no período de 2003-2014. Resultados: A análise
dos ingressos hospitalares de indivíduos com câncer de pele, no período estudado mostrou uma prevalência média de 4/100.000hab. (IC95% 0,16-7,76). Em relação à distribuição por gênero, a média
no feminino foi de 2,92/100.000 hab., e no masculino de 5, 36/100.000hab. No gênero masculino a
prevalência foi maior na faixa etária acima de 80 anos (4,32/100.000hab.) e no feminino entre 70-74
anos (3,55/100.000hab.). No que diz respeito às notificações por óbitos, observou-se a inexistência de
notificação entre os anos 2003 a 2011. No ano de 2012 foi verificado um coeficiente de mortalidade de 0, 75/100.000hab., enquanto que em 2013 e 2014 foi de 1,51 com um coeficiente de letalidade
de 15, 36 e 25% respectivamente. O coeficiente de mortalidade foi maior em ambos os gêneros na
faixa etária de 70-74 anos, no masculino a média foi de 0,6/10.000 hab., enquanto no feminino foi
de 0,5/10.000 hab., destacando-se os anos de 2013 e 2014 no masculino com 4, 03/10.000hab, assim
como no feminino com 3/10.000hab. Conclusões: A análise de distribuição do câncer de pele no Município estudado mostrou grupos de risco no gênero masculino e em faixas etárias acima de 70 anos.
Contato: gulnara.borja@univale.br
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Fotojornalismo Além da Imagem: Análise Fotográfica do Caso Joice Ortegal no portal g1 e drd
Daniela Franco, Davidson Fortunato, Salomão Renato, Lauro Moraes.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: fotografia, fotojornalismo, imagens, análise, notícia.
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: O campo da comunicação “cortado” pelo jornalismo se organiza através das interações
sociais e o jornalismo tem no jornal impresso sua referenciação de elo social no que diz do relato dos
acontecimentos do cotidiano. Nessa construção, o jornal impresso se organiza por textos e imagens e
essas geram e constroem sentidos. Assim, o fotojornalismo, na estruturação da notícia é uma prática
elaborada em técnica e teoria, sendo referendada no campo da comunicação visual através da escrita
como suporte ou não de fixação do objeto noticiado. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo analisar, de forma especializada, o uso de objetos que compõem as imagens das reportagens em
composição com o texto por dois órgãos de imprensa regionais de Governador Valadares/MG: Diário
do Rio Doce e Portal G1 dos Vales de Minas Gerais, tendo como parâmetros discussões de abordagem
teórica e prática especifica para a abordagem epistemológica do campo aplicado do fotojornalismo. Metodologia: O objeto em análise traz um estudo de caso tendo como base empírica a notícia envolvendo
Joice Ortegal, suspeita de matar a própria mãe por estrangulamento em Governador Valadares no ano
de 2010. Estruturalmente o trabalho se organiza através de pesquisa bibliográfica documental, de reportagens que circularam de 25 de setembro de 2014 a 20 de março de 2015. Resultados: Foi possível
identicar a estratégia na construção imagética e textual através de um “jogo” de subjetivação, definido
na organização do conteúdo em que imagens se mostram como legitimadoras do conteúdo textual das
reportagens. Conclusões: Os objetos identificados são passíveis de interpretações a partir da capacidade compreensiva intelectual do analista, cabendo a ele total conhecimento da transmissão de informações por meios imagéticos. As imagens são subjetivas quando comparadas aos títulos jornalisticos tal
identificação se tornou possível a partir da premissa de observações especializadas em fotojornalismo.
Contato: davidsonjornalista@hotmail.com
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Língua Portuguesa: o ensino da gramática nas séries finais do ensino fundamental na Escola
em Tempo Integral
Débora Braga Medeiros Ferreira dos Santos, Dieniffer Ribeiro Machado, Elizângela Thalia dos Reis
Amaral, Cátia Cristina Degan Fernandes (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Língua Portuguesa; Ensino; Gramática, Ensino Fundamental
Área de conhecimento: Língua Portuguesa – 8.02.01.00-8
Introdução: O ensino de Língua Portuguesa é frequentemente associado à memorização de regras da
gramática normativa, passando a errônea ideia de que falar e escrever bem dependem do domínio e da
memorização de tais regras e nomenclaturas. Segundo BRITO (2003), o ensino da língua materna deve
assumir uma função sócio comunicativa, ou seja, o principal objetivo do ensino da língua deve ser o de levar o aluno a se comunicar bem. Dessa forma, a língua portuguesa deixa de ser imposta por regras e passa
a ser materializada através de textos. Objetivos: Analisar como acontece o ensino de gramática nas séries
finais das escolas em tempo integral da rede municipal de Governador Valadares e identificar as dificuldades presentes no processo ensino/aprendizagem do conteúdo. Metodologia: Pesquisas bibliográficas, utilizando autores como Travaglia (1997), Possenti (1996) e Brito (2003), de teorias a respeito do ensino da
gramática, bem como as contradições presentes no processo ensino/aprendizagem, além de observações
de aulas e análises de atividades desenvolvidas durante as aulas de Língua Portuguesa. Resultados: Esperase que o trabalho com a Língua Portuguesa não ocorra com ênfase exclusivamente voltada para a gramática normativa, em detrimento à linguagem em suas diversas modalidades e usos, atendendo ao estudo de
estruturas da língua, sem possibilitar ao aluno a oportunidade de participar de um aprendizado mais significativo da linguagem. Conclusões: Conforme Travaglia (1997), o principal objetivo do ensino da Língua
Portuguesa é o de desenvolver a competência comunicativa, ou seja, o desenvolvimento e a capacidade
de produzir e compreender textos, nas suas diversas situações. Dessa forma, o trabalho com a gramática
deve ser desenvolvido em favor do texto, trabalhando a gramática contextualizada, de forma discursiva,
com o propósito de levar o aluno a produzir, ler e escrever bem, não o de decorar regras e nomenclaturas.
Contato: d_bmfs@hotmail.com
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O gênero fábula: uma experiência do projeto “Os pequenos contadores de histórias” do PIBID/Letras
Débora Braga M. F. dos Santos, Dieniffer Ribeiro Machado, Marcely Kennia de Oliveira, Mônica Terezinha Coelho do Carmo, Cátia Cristina Degan Fernandes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: interação, leitura, escrita, gênero fábula, PIBID
Área de Conhecimento: Linguística, Letras e Artes – Língua Portuguesa – 8.02.01.00-8
Introdução: “Os pequenos contadores de histórias”, PIBID/Letras/UNIVALE, foi desenvolvido a partir da identificação da falta de interesse e dificuldade em relação à leitura e escrita dos alunos do 6º ano
da E. M. Pe. Eulálio Lafuente Elorz. Desenvolveu-se o projeto com a pretensão de levar os alunos a
aceitar e respeitar as diferenças e limites de cada indivíduo. Para isso, foram mescladas as dificuldades
de leitura e produção textual com o respeito às diferenças, provocando reflexão e aprendizado do gênero fábula. Objetivos: Despertar interesse e prazer pela leitura e escrita de diversos tipos de textos, com
um olhar específico para a fábula como gênero textual, além de abordar a temática respeito e aceitação
das pessoas com necessidades especiais, utilizando a tecnologia como aliada no processo. Metodologia:
Na primeira etapa do projeto, os alunos tiveram contato com uma diversidade de textos, a fim de que
conhecessem as características de cada um e abstraíssem informações. Os educandos participaram de
gincana sobre o conteúdo estudado. Finalmente, munidos de informações, os alunos foram divididos
em grupos responsáveis por etapas de um vídeo animado de uma fábula que tratasse do tema inclusão
social. Dessa forma, os grupos ficaram responsáveis pela escrita, ilustração e dublagem da história, separadamente, conforme as habilidades individuais, além de acompanharem todo o processo de animação
do vídeo que contou com a participação de um profissional da área. Resultados: Com o domínio da
estrutura do gênero fábula, os grupos produziram o vídeo “A toupeira e o elefante”, fábula de autoria
dos próprios alunos, que possibilitou a percepção de que a leitura e escrita podem e devem ser feitas
de forma prazerosa. Conclusões: É possível perceber que a leitura e a escrita de forma autônoma, de
textos, gêneros e temas com os quais os alunos tenham construído familiaridade se tornam mais eficientes e produtivas, com maior aceitação e compreensão da mensagem emitida. Apoio: PIBID/Capes.
Contato: dbmfs@hotmail.com
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Necessidade e criatividade, arte e “manhas” para o reuso da água. Um apanhado de boas
ideias Brasil afora.
Denisson Brasileiro Passos, Eliane Marques Aguiar, Juliana Santa Bárbara, Túlio Soares de Souza, Vanessa Silveira Santos, Hernani Ciro Santana (orientador).
Palavras-Chave: Água, criatividade, reaproveitamento, alternativas.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: Um dos maiores desafios do século é garantir a sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos. A humanidade enfrenta a contradição de residir em um planeta repleto de água, que ao mesmo tempo sofre com a escassez deste recurso primordial. As pressões provocadas pelos impactos ambientais só
agravam o problema. Precisamos adotar urgentemente modelos de desenvolvimento sustentável, como
nos ensina a crise hídrica pela qual atravessa o Brasil. Diante da indisponibilidade deste recurso, é importante buscar alternativas para o reuso da água. Objetivos: Discutir a gestão dos nossos recursos hídricos e
identificar exemplos criativos de reuso da água. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e documental. Foram
realizadas visitas para registro de casos específicos. Resultados: Expusemos a gravidade da seca com estatísticas e dados históricos. Identificamos no termo “Crise Hídrica” um tom de maior relevância da opinião
pública, face a possibilidade de desabastecimento. Detectamos que a crise motivou a adoção de formas
criativas de reuso da água. Descobrimos exemplos de instituições que disseminam métodos de reaproveitamento. Na cidade de Alpercata/MG, encontramos um sistema para coleta de água de chuva, que foi
integrado ao abastecimento público. Em Governador Valadares/MG, encontramos um exemplo simples
de coleta de água dos aparelhos de ar condicionado para irrigação de jardins. Por último destacamos o papel incentivador que arquitetos desempenham propondo sistemas de reaproveitamento de água em seus
projetos. Conclusões: A discussão mostrou a relevância do tema e a urgência com a qual devemos buscar
novas formas de gerir recursos hídricos. O cenário de escassez que já é enfrentado mostra que é preciso ser
criativo. Sem dúvida uma das alternativas para driblar o problema está no reuso da água. Porém não basta
desenvolver novas tecnologias, é preciso disseminá-las e incentivar que sejam aplicadas. Apoio: UNIVALE.
Contato: denisbras@ig.com.br
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O migrante brasileiro retornado do exterior e sua inserção produtiva em Governador Valadares
Devani Tomaz Domingues
Universidade Federal de Minas Gerais – FAFICH/UFMG
Palavras-chave: migração internacional de retorno, inserção produtiva, capital social.
Área de conhecimento: Outras Sociologias Específicas – 7.02.07.00-3
Introdução: Este estudo tem um caráter exploratório e traz uma reflexão teórica sobre a migração internacional de retorno, mercado de trabalho, capital humano e capital social. Contextualiza e analisa
o retorno como parte constituinte da migração internacional. A questão central é pensar em que medida a experiência da migração internacional representa ou não um diferencial para o status socioeconômico do migrante retornado e sua inserção produtiva no país de origem. Objetivos: Identificar
se o migrante regressado do exterior está inserido no mercado de trabalho; a forma de ajuda encontrada para a obtenção de emprego e renda e quais as principais dificuldades para a inserção produtiva. Metodologia: Com base na metodologia qualitativa e por meio da técnica da bola de neve foram
realizadas 31 entrevistas semiestruturadas com migrantes regressados dos Estados Unidos e residentes na cidade de Governador Valadares, nos anos de 2006 e 2007. O presente estudo analisa os relatos destas entrevistas. Resultados: Destaca-se que há, entre os migrantes internacionais retornados,
aqueles que mobilizam e aprimoram o capital social e humano, tanto no exterior quanto no país de
origem, e que os diferenciam positivamente dos demais na recolocação no mercado de trabalho. Por
outro lado, os dados mostram que a ausência do país de origem faz o emigrante perder os referenciais
do mercado de trabalho e, quando ele retorna e não investe na abertura de um empreendimento produtivo com o apoio de familiares e amigos, busca ocupações nos serviços autônomos e no trabalho
informal. Conclusões: Apesar dos resultados apontarem para a importância dos fatores materiais e dos
laços sociais para a inserção produtiva, eles fazem sobressair o mecanismo de desigualdade, entre os
próprios migrantes retornados, no processo de inserção produtiva e na potencialização dos recursos,
tanto materiais quanto não materiais. É preciso dar continuidade aos estudos e enfrentar novos desafios.
Contato: devanitomaz@yahoo.com.br
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Entre o território dito e o território vivido: Assentamento Formosa Urupuca no Município de
São José da Safira - MG
Diego Jeangregório Martins Guimarães, Patrícia Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Território normado, Regulação, Vale do Rio Doce, Assentamento Formosa Urupuca,
História Oral.
Área de conhecimento: Direito – 6.01.00.00-1
Introdução: O Vale do Rio Doce foi alvo de uma densa regulação estatal acerca da posse e da propriedade das terras devolutas que pertenciam ao Estado de Minas Gerais desde a Constituição Federal de
1891. A normatização do território e a regulação estatal foram instrumentos para tentar efetivar as intenções dos atores sociais. Entretanto, tal regulação ao invés de harmonizar as relações jurídicas entre
os sujeitos, direcionando a formação histórica do território, acarretou no plano do território vivido uma
série de conflitos e contradições que marcaram profundamente a vida das pessoas. Objetivos: Entender
os conflitos entre o território dito e o território vivido que ocorreram no Assentamento Formosa Urupuca no município de São José da Safira-MG. Metodologia: Após estudo exploratório foi realizada uma
pesquisa de campo de cunho qualitativo por meio de entrevistas em profundidade com uma moradora
do Assentamento Formosa Urupuca, realizada em outubro de 2011. Resultados: Em que pese o esforço
normativo regulando a posse e a propriedade das terras devolutas, vê-se que na prática a produção do
território normado não foi capaz de harmonizar as relações fáticas. Arranjos jurídicos e negociações
manifestamente ilegais ocorreram. O território vivido não expressava os objetivos do território dito que,
distante da realidade, não alcançava as relações entre os sujeitos da normatização. Conclusões: Existe
uma série de documentos e dados a serem levantados para melhor compreensão desse processo de
formação histórica do território do Vale do Rio Doce. Interessante ressaltar que o estudo por meio de
entrevistas em casos específicos apresenta uma série de detalhes e contradições que a documentação
e a frieza dos dados estatais não conseguem demonstrar. Muitas dessas pessoas que fizeram o território vivido sequer foram consideradas pelo território dito. Apoio: FAPEMIG (PAPG)/ UNIVALE.
Contato: djmguimaraes@hotmail.com
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Educação Popular e Ecologia dos Saberes: como vivem e o que nos contam os moradores do
Assentamento Cachoeirinha sobre segurança alimentar e nutricional
Dilemara de Pinho Damasceno Sellos, Arthur Minelli Araújo Gomes, Talita Emanuele Rodrigues, Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Educação Popular, Assentamento Rural, Segurança Alimentar e Nutricional, Diálogo de
Saberes
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Neste trabalho apresenta-se uma investigação em andamento que se propõe evidenciar, na
perspectiva da Educação Popular e da Ecologia dos Saberes, a discussão da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) como um tema gerador possível para o diálogo e construção de saberes
para/com os sujeitos. A construção da SSAN traz à tona a necessidade de discussões e desenvolvimento
de estratégias de enfrentamento do modelo de desenvolvimento vigente, a partir de um novo olhar sobre
a educação, a cultura, a tradição, a memória, a saúde, a produção agropecuária e, especificamente, sobre
a alimentação. Objetivos: Promover e analisar o desenvolvimento de ações educativas populares em segurança alimentar e nutricional envolvendo moradores de um assentamento rural, na Bacia do Rio Doce,
MG. Metodologia: Considera-se o Assentamento Cachoeirinha, na cidade de Tumiritinga, MG. O referencial é a Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade e para tal as técnicas de observação participante, grupos focais e oficinas, além de Análise de Conteúdo para o exame das informações. Resultados: No
assentamento 31 famílias foram contempladas com lotes fora da área coletiva e atualmente existem cerca
de 86 casas. Percebe-se que a participação de diversos atores sociais, o uso de métodos e procedimentos
considerados adequados à realidade observada, possibilita a mobilização social para construção de conhecimentos capazes de fortalecer a comunidade-alvo no que se refere ao seu poder de autonomia, atitude crítica, capacidade de gerir seus problemas e dar solução ao projeto de construir um ambiente saudável
para uma melhor condição de vida. Conclusões: Acredita-se que a educação enquanto reflexão efetuada
e definida a partir da própria comunidade, se afirme como um espaço permanente de construção de
conhecimentos e ação na área da educação em saúde, segurança alimentar e nutricional, com mudanças
para o enfrentamento dos problemas apresentados. Apoio: FAPEMIG (PAPG), CNPq e UNIVALE.
Contato: dilemara@gmail.com
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Lutas e identidades sociais: as memórias de um líder comunitário de um assentamento rural
na Bacia do Rio Doce, MG
Dilemara de Pinho Damasceno Sellos, Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Memória, líder comunitário, assentamento rural.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Os movimentos sociais de luta pela terra, seus pleitos e suas reivindicações, são fatos corriqueiramente apresentados pela mídia e interpretados distintamente pelo público em geral. Contudo,
poucos são os estudos que descrevem a trajetória de pessoas ou desse povo. Torna-se então relevante
direcionar um olhar ao passado no sentido de interrogá-lo, uma vez que são as questões do presente
que mobilizam a busca de suas interpretações. Objetivo: Resgatar a história de vida de um líder comunitário em sua luta pela terra, a conquista e os desafios decorrentes. Metodologia: Escolhemos como
referencial a História Oral, coletando depoimentos desse líder, algumas escritas, documentos e fotografias. O trabalho de coleta destes materiais teve início em 2013, orientados por um roteiro para descrição
da vida diária desse líder. Resultados: O entrevistado mostrou-se receptivo, entusiasmado e com boas
lembranças. Diário, recortes de jornais e fotografias adquiridas passaram a fazer parte dos registros. Em
quase 12 horas de depoimentos, destaca-se a história de um grupo que insatisfeito com as normativas
do MST, em 1993, desvinculam-se e passam a lutar independente por “um pedaço de chão”, que é hoje
o Assentamento Cachoeirinha. Relata colheitas de sucesso, nascimento dos filhos, mas também dificuldades, enchentes, morte de amigos. Conta com orgulho sobre a posse legal das terras, sua influência
no grupo de aproximadamente 50 famílias e de como foi perseguido por políticos e policiais. Passados
vinte anos, os desafios ainda se fazem presentes, na impossibilidade de manter os filhos na terra conquistada e na constante busca por união comunitária. Conclusões: A vida deste líder é marcada por
aquilo que melhor sabe fazer: envolver pessoas na discussão de projetos conjuntos e democráticos para
melhoria das condições de vida. Suas atividades revelam uma preocupação que ultrapassa as questões
sócio ambientais e alcança a expressão plena da vida. Apoio: FAPEMIG (PAPG), CNPq, UNIVALE.
Contato: dilemara@gmail.com
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O mapa do encarceramento: as multiterritorialidades de jovens privados de liberdade.
Edmarcius Carvalho Novaes, Ana Cristina Marques Lemos, Eunice Maria Nazarethe Nonato (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Encarceramento, multiterritorialidades, juventude, privação de liberdade.
Área de conhecimento: Ciências Humanas – 7.00.00.00-0
Introdução: O território da privação de liberdade é permeado por uma multiterritorialidade dos jovens
que, mesmo em conflito com a lei, são sujeitos de direitos. Para além de uma mera classificação sobre suas
condições, a multiterritorialidade, de forma concreta e simbólica, diz respeito às suas identidades e singularidades, que varia com cada realidade. Objetivo: Compreender quais são as multiterritorialidades existentes no território de privação de liberdade, a partir dos recortes epistemológicos sobre as identidades
dos jovens privados de liberdade: gênero, etnia, classe social, e espaço vivido. Metodologia: pesquisa teórica cuja metodologia de pesquisa é a revisão bibliográfica (Minayo, 1994), com leituras de atividades que
visam aproximar-se da realidade, pelos estudos territoriais (Haesbaert, 2004; Sack, 1986; Dematteis, 2008;
Raffestein, 1993; Santos, 2004) e os estudos “Mapa do encarceramento: os jovens do Brasil” (BRASIL,
2015) e “Mapa da Violência 2015”, de Waiselfisz (2015). Resultados: Tem-se que apenas 0,013%, dos 21
milhões de adolescentes no Brasil, cumprem medidas socioeducativas em territórios de privação de liberdade. Desse total, 95% são do gênero masculino e 60% estão na faixa etária de 16 a 18 anos. Em relação
à etnia, a classe social e o espaço vivido, percebe-se que 60% são negros, 51% ausentes de processos educativos, 49% sem trabalho quando da prática infracional e 66% compondo famílias em extrema pobreza.
Conclusões: Os dados apontam para a existência de multiterritorialidades de jovens que se encontram em
vulnerabilidade social, onde a violência se faz presente, enquanto luta de reconhecimento de sua identidade
e existência. Ainda, aponta-se a ocorrência de relações de poder presente no território da juventude, onde
a violência canaliza este descontentamento com a realidade, marcada por manifestações concretas e simbólicas de preconceitos e discriminações, num jogo fenótipo de poder, construído social e politicamente.
Contato: edmarcius@hotmail.com
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Boas práticas para uma real educação inclusiva
Edson Silva Rodrigues, Nelma Cristina Freitas, Maria Cecília Pinto Diniz, Edmarcius Carvalho (Orientador)
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação inclusiva, práticas, escola inclusiva
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Mesmo depois de debates propostos por diversos setores e de várias políticas públicas,
ainda é possível perceber resistências, no sistema escolar, aos alunos ditos “não idealizados” neste território. A escola inclusiva é aquela que, enquadrando-se no princípio da igualdade de oportunidades
educativas e sociais, oportuniza que todos os alunos, sem exceção, tenham os mesmos direitos ao acesso à educação regular. Objetivos: Conhecer boas práticas inclusivas, descrevendo como atendem aos
sujeitos escolares. Metodologia: Trata-se de estudo, de revisão bibliográfica e documental. No levantamento dos artigos foram consultadas a base de dado eletrônica Scielo. Os descritores utilizados foram: práticas, educação inclusiva, escola inclusiva. Os artigos deviam ser publicados em português, nos
anos de 2010 a 2015. Já a pesquisa documental incluiu escritos disponíveisno site do MEC, com os
mesmos descritos e no mesmo período. Todo o material deveria estar disponível nas bases de dados
indicadas anteriormente e serem estritamente ligados ao objeto de estudo. Resultados: Apesar de ainda não finalizado, a leitura tem mostrado uma maior movimentação em busca de mudanças do paradigma escolar. Algumas são práticas educativas que realmente podem permitir a sua concretização, ao
nível do trabalho dos professores, dos pais e da organização escolar. Para a construção efetiva de uma
escola inclusiva, de entre os autores que têm procurado desenvolver este campo de ação e contribuir
para esta mudança, destacam-se duas principais linhas de orientação: a constatação de que os aspectos
relacionados com a gestão da escola, da sala de aula, o clima das relações e as interações estabelecidas, são fundamentais; e a importância dada a um currículo inclusivo que promova práticas pedagógicas. Conclusões: A educação inclusiva pode demolir, de forma acelerada, um sistema voltado para
o aluno idealizado e padronizado, e construir uma escola que atenda não mais alunos e sim sujeitos.
Contato: edsonsilvarodrigues@hotmail.com
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Inglês na escola pública não funciona? Relato de experiência no programa do PIBID
Eduardo Júnio Braga de Souza; Aline de Fátima Silva; Samilla Silva Ihorbano; Sônia Maria Simões
Bianchini (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: professor, ensino, língua inglesa
Área de conhecimento: Línguas Estrangeiras Modernas – 8.02.02.00-4
Introdução: O presente trabalho trata-se de uma reflexão de como está o ensino da língua inglesa nas escolas públicas, das dificuldades físicas até das dificuldades encontradas pelos professores. Objetivo: Verificar os princípios que norteiam as experiências positivas e educacionais, que são: continuidade, interação
e situação. Metodologia: Pesquisa realizada na escola Prof. Helvecio Dahe no município de Governador
Valadares. Resultados: Foi analisado o princípio da continuidade que se mostra no decorrer do ciclo escolar do aluno, onde ele necessita de um professor que comece e conclua com sua metodologia. Logo
depois vem o princípio da interação e o da situação onde um está automaticamente ligado ao outro, pois
a interação dos alunos com o professor, e vice-versa, vai depender da situação que se formar dentro do
ambiente da sala de aula e do ambiente escolar em geral, ou seja, da estrutura física da escola, se ela possui uma boa sala de informática, se a biblioteca há livro suficiente e de boa qualidade para os alunos, se a
merenda da escola é de qualidade e etc. Tudo isso afetará a educação dos alunos e a falta de algum desses
três princípios, pode acarretar em uma má educação, pois se faltar o princípio da continuidade o aluno
terá aula com vários tipos de professores e com metodologias diferentes dificultando, portanto, o seu
aprendizado, e caso não haja uma boa interação e situação não haverá jeito de o professor lecionar. Conclusões: através do nosso estudo encontramos quatro tipos de professores: o que não sabe a língua inglesa que ensina, por isso não consegue ensinar, o professor que sabe a língua, mas não ensina, o professor
que sabe a língua que ensina e ensina como deve e o professor que sabe a língua que ensina e acredita
que pode fazer a diferença. Cumpre ressaltar que o professor por pior, ou melhor, que seja deve sempre
se atualizar para que possa cada vez mais aprimorar seu conhecimento da língua inglesa. Apoio: PIBID.
Contato: eduardo_juniobs@hotmail.com
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Instrumento de Avaliação da Atenção Primária à Saúde (Primary Care Assessment Tool - PCATool-Brasil)
Elaine Anastácia de Sousa, Ananda Vieira Moraes, Suely Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras-chave: Atenção á saúde, Atenção básica, PCAToll-Brasil, Avaliação.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool – Primary Care Assessment
Tool) criado com base no modelo de avaliação da qualidade de serviços de saúde, tem por base a mensuração de aspectos de estrutura, processo e resultados dos serviços de saúde. Objetivos: Verificar a existência
de diferentes versões do PCAToll- Brasil e sua aplicação na avaliação da Atenção Primária á Saúde (APS).
Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, de revisão da literatura, realizado na base de dados
SciELO e LILACS, no período compreendido entre os anos 2000 a 2015, utilizando-se as palavras-chave
instrumento de avaliação da atenção primária à saúde (Primary Care Assessment Tool - PCATool-Brasil).
Foram incluídos no estudo artigos de língua portuguesa, com resumos disponíveis na íntegra pelo meio
on-line que baseassem em algum construto teórico sobre esse instrumento. Resultados: Foram identificados 26 estudos na base de dados LILACS, onde 21 se adequavam aos critérios de inclusão/exclusão. Na
base de dados SciELO localizou-se 71 estudos, entretanto, 26 encontravam-se indexados na LILACS, o
restante se enquadrou aos critérios de inclusão. O instrumento PCAToll-Brasil apresenta originalmente
quatro versões aplicáveis destinadas a crianças, a adultos maiores de 18 anos, profissionais de saúde e ao
coordenador / gerente do serviço de saúde. Para adaptá-lo à realidade brasileira, o instrumento foi transformado em uma ferramenta aplicável por meio de entrevistadores e passou por um processo de tradução e tradução reversa, adaptação, debriefing e validação de conteúdo e de construto, além da análise de
confiabilidade. Conclusões: Pode-se concluir que há quatro versões diferentes e aplicáveis do PCATollBrasil na avaliação da Atenção Primária á Saúde. Cada atributo essencial identificado no instrumento é
formado por um componente relacionado à estrutura e outro ao processo de atenção. Apoio: UNIVALE.
Contato: elaineanastaciageraldo@gmail.com
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Possibilidades e dificuldades para o diálogo interdisciplinar acerca da problemática da degradação ambiental
Elaine Anastácia de Sousa, Francisleila Melo Santos, Josiane Márcia de Castro, Pedro Lucca, Karina
Ervilha Bicalho, Renata Campos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Degradação, meio ambiente, interdisciplinaridade, médio Rio Doce
Área de conhecimento: Planejamento Ambiental e Comportamento Humano – 7.07.09.05-0
Introdução: Estudos relativos à degradação ambiental são cada vez frequentes na atualidade. Mas, nem
sempre há uma definição clara ou explícita nas publicações sobre o tema, dificultando a comunicação e
colaboração entre áreas distintas do conhecimento. Destaca-se apenas ou preferencialmente o ambiente
físico, biótico e com menos frequência os aspectos social e econômico, desconsiderando que são componentes do ambiente e portanto fatores passíveis de degradação. Dos ecossistemas brasileiros, um dos
mais degradado encontra-se na região Leste de Minas Gerais, em particular, a paisagem do Médio Rio
Doce, por apresentar uma diminuição considerável da biodiversidade. Objetivos: Discutir degradação
ambiental por meio da análise de resultados de pesquisas, realizadas total ou parcialmente na região do
médio Rio Doce, publicadas em periódicos de áreas distintas do conhecimento. Metodologia: Utilizou-se
como base as definições da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e a Resolução
n° 01/86 do CONAMA, que foi suporte à análise dos artigos encontrados através da pesquisa bibliográfica nas plataformas Google Acadêmico e Periódicos CAPES, tendo como critério de inclusão artigos
científicos publicados entre 1995 a 2014, que tratam de degradação no Leste Mineiro. Resultados: Analisando os artigos verificou-se a existência de poucas publicações que abordam degradação ambiental na
região. A maioria dos trabalhos volta-se para temática na perspectiva disciplinar, sendo mais frequente a
abordagem por pesquisadores das ciências agrárias, ambiental e biológicas. Conclusões: Conclui-se que
as análises tendem a avaliar degradação ambiental no médio Rio Doce, relacionando causa e efeito de
acordo com a área do conhecimento, desconsiderando as interações sociais que envolvem a concepção
do meio ambiente e suas especificidades. O conceito deveria implicar numa relação de mudança de significado em virtude de aspectos dinâmicos pautados no dialogo interdisciplinar. Apoio: GIT - UNIVALE.
Contato: elaineanastaciageraldo@gmail.com
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Banco de Dentes Humanos: Desinfecção e armazenamento para utilização em atividades préclinicas por acadêmicos do curso de Odontologia da UNIVALE
Elaine Cristina Dias Giacomini, Jhone Gomes Camargos, Erika de Aguiar Miranda Coelho, Suely Maria
Rodrigues, Marileny Boechat Frauches, Romero Meireles Brandão (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Dente humano, Desinfecção, Armazenagem, Biossegurança.
Área de conhecimento: Odontologia social e preventiva – 4.02.08.00-1
Introdução: O uso de dentes humanos extraídos traz o risco da biopericulosidade e da contaminação
cruzada, que poderia transmitir doenças graves tais como gripe comum, pneumonia, herpes, tuberculose, hepatite e AIDS. Um Banco de Dentes Humanos (BDH) deve ser o órgão administrador de dentes
doados, vinculado às instituições de ensino e suportado por normas sanitárias e éticas. Objetivos: O
objetivo deste estudo foi identificar o conhecimento da transmissão de patógenos, as formas de descontaminação e armazenamento de dentes humanos utilizados pelos acadêmicos do curso de Odontologia da UNIVALE em atividades pré-clínicas. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal, onde foram entrevistados 99 acadêmicos do 6° e 7° períodos matriculados em 2014. A coleta de
dados foi realizada utilizando um questionário semi-estruturado contendo 11 perguntas. As variáveis
incluídas são gênero, período em curso, conhecimento a respeito da transmissão de patógenos, desinfecção e armazenamento dos elementos dentários. Os dados foram analisados por meio do software Sphinx Lexica versão 5.1.0.4. Resultados: Observou-se que a maioria dos acadêmicos (72,7%) era
do gênero feminino, 58,6% cursavam o 6º período e 91,7% apresentavam conhecimento da existência
de patógenos sanguíneos transmissíveis ao profissional/aluno. Em relação à desinfecção dos elementos dentários, 39% dos acadêmicos informaram que fazem uso de hipoclorito de sódio e esterilização.
Quanto ao armazenamento desses elementos 44 % relataram armazenar em potes de plástico fechados. Conclusões: Pode-se concluir que grande parte dos acadêmicos que participaram dessa pesquisa conhece o risco de contaminação no manuseio dos dentes extraídos, mas não há consenso quanto
à forma de desinfecção e armazenamento destes órgãos. Destaca-se a relevância da implantação do
BDH no Curso de Odontologia para organizar o fornecimento e a utilização de dentes, nos padrões
de biossegurança, diminuindo o risco de infecção cruzada. Apoio: PIBIC FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: draelainegiacomini@gmail.com
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Procedência, aquisição de dentes humanos extraídos e utilização por acadêmicos do curso de
Odontologia da UNIVALE
Elaine Cristina Dias Giacomini, Jhone Gomes Camargos, Erika de Aguiar Miranda Coelho, Suely Maria
Rodrigues, Marileny Boechat Frauches, Romero Meireles Brandão (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Banco de Dentes Humanos, Dentes extraídos, Bioética.
Área de conhecimento: Odontologia social e preventiva – 4.02.08.00-1
Introdução: O uso de dentes humanos extraídos é uma prática comum nas atividades pré-clínicas de um
curso de Odontologia. Um Banco de Dentes Humanos (BDH) deve ser o órgão administrador de dentes
doados, vinculado às instituições de ensino e suportado por normas sanitárias e éticas. Objetivos: O objetivo deste estudo foi identificar a solicitação, a procedência, a quantidade, e a forma de aquisição de dentes
humanos extraídos por acadêmicos do curso de Odontologia da UNIVALE. Metodologia: Trata-se de
um estudo descritivo transversal, onde foram entrevistados 99 acadêmicos do 6° e 7° período matriculados em 2014. Os dados foram coletados por meio de um questionário semi-estruturado com 11 perguntas contendo variáveis como: gênero, período em curso, solicitação, quantidade, procedência e forma de
aquisição dos dentes para o uso nas atividades laboratoriais e de pesquisa. Os dados foram analisados por
meio do software Sphinx Lexica versão 5.1.0.4. Resultados: Observou-se que a maioria dos acadêmicos
(72,7%) era do gênero feminino e 58,6% cursavam o 6º período. Para 93% dos alunos foram solicitados
dentes humanos e a média era de 30 a 40 dentes. O questionário demonstrou que 82% tiveram dificuldades em conseguir estes elementos. Entre os locais de maior procura, destacaram-se consultórios odontológicos (84%) e com outros colegas (71%). Constatou-se que os dentes foram adquiridos em consultórios
(69%), por doação de outros colegas (69%) e 52% dos acadêmicos pagaram por este órgão. Conclusões:
Conclui-se que entre os acadêmicos do curso de Odontologia da UNIVALE, existem dificuldades na aquisição dos dentes humanos extraídos para uso em atividades pré-clínicas e a maioria dos alunos procurou e
obteve estes elementos em consultórios odontológicos. O estudo comprovou o comércio ilegal de dentes.
Os resultados indicaram a necessidade da implantação do BDH no Curso de Odontologia para organizar
o fornecimento e a utilização do órgão dental, de forma ética e legal. Apoio: PIBI FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: draelainegiacomini@gmail.com
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Fatores de risco associados à anemia ferropriva no estado de Minas Gerais.
Elesmar Aparecida Roza Xavier, Gulnara Patrícia Borja-Cabrera (Orientadora); Renata Campos (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Anemia ferropriva, fatores de risco, Minas Gerais.
Área de conhecimento: Hematologia – 4.01.01.05-3
Introdução: A anemia ferropriva é o tipo de anemia decorrente da privação e deficiência de ferro no
organismo levando a diminuição da produção, tamanho e teor da hemoglobina dos glóbulos vermelhos,
hemácias. A deficiência de ferro atinge populações em âmbito mundial, ocorre em países desenvolvidos, mas principalmente nos países subdesenvolvidos. A anemia ferropriva é resultado da interação de
múltiplos fatores etiológicos, além da ingestão insuficiente de ferro, outros fatores como, baixo nível
socioeconômico, precárias condições de saneamento e alta prevalência de doenças infecto–parasitárias,
principalmente as que provocam perdas sanguíneas crônicas. Objetivos: Identificar por meio de uma
revisão bibliográfica, fatores de risco associados à Anemia Ferropriva em Minas Gerais e sua importância na determinação da prevalência desta condição. Metodologia: Para o presente trabalho foi realizado uma revisão bibliográfica de materiais científicos que será apresentado em novembro de 2015, que
abordam a temática, nas plataformas Google Acadêmico e Periódicos CAPES, tendo como critério de
inclusão artigos científicos, que tratam direta ou indiretamente de fatores de risco associados à anemia e
cujos dados foram coletados no parcial ou completamente em algum local de Minas Gerais. Resultados:
Foram encontradas mais de trinta publicações sobre o assunto. Estas publicações foram organizadas
em um banco de artigo e está em processo de leitura e fichamento para a compilação dos metadados.
Em seguida será feita uma análise comparativa dos fatores de risco associados à anemia ferropriva,
ao qual apontaremos os fatos relatados dos artigos que mencionam as causas que os autores relatam
nos 30 artigos. Conclusões: Espera-se que este trabalho seja importante por compilar em uma única
fonte, dados acerca de fatores de risco no estado de Minas Gerais analisando-os comparativamente.
Contato: elesmarxavier@hotmail.com
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Inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino superior
Eliene Nery Santana Enes, Guilherme Rodrigues dos Santos, Renata Greco de Oliveira; Rossana Cristina Ribeiro.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: inclusão, educação especial, ensino superior.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: As transformações necessárias para implementação de um sistema educacional inclusivo
em todos os níveis de ensino têm sido amplamente debatidas nos últimos anos. O ingresso de alunos
com necessidades educacionais especiais (NEE) no ensino superior tem criado situações novas em sala
de aula para os professores que ainda não estão alinhados com a especificidade e a perspectiva da educação inclusiva. Objetivos: Apresentar os resultados dos seminários/encontros com educadores, que
tratou das possibilidades e desafios da entrada e permanência de alunos com necessidades educacionais
especiais no ensino superior. Metodologia: A partir de um referencial teórico de aprofundamento sobre
os desafios e as possibilidades da educação inclusiva, discutiu-se em seminários/encontros com professores, sobre as situações específicas de estudantes incluídos, os processos educativos e estratégias para
o atendimento às diferenças. Resultados: Nos referidos seminários/encontros os profissionais docentes
apresentaram suas indagações e angústias frente à novidade da inclusão no ensino superior e socializaram
suas práticas no processo educativo desses alunos, fazendo o exercício de repensá-las. Nesse movimento, e diante de estratégias implementadas de forma específica nos casos identificados, os profissionais
ressignificaram suas práticas, percepções e conceitos sobre a inclusão no Ensino Superior. Conclusões:
O evento permitiu aos participantes tornarem-se convictos de que a presença de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino superior é um desafio a ser enfrentado com formação pedagógica que contemple a reflexão de atitudes e valores frente às diferenças. O processo de construção de
espaços inclusivos, em qualquer nível, se faz a partir da experiência do reconhecimento da diferença.
Contato: eliene.nery@yahoo.com.br
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Avaliação da satisfação dos usuários em relação ao serviço de nutrição da UAN em um hospital público municipal de Minas Gerais
Eloisa Helena Medeiros Cunha, Bárbara Nery Enes, Divaldo Loureiro Guimarães, Enara Silva Glória
Roberto, Regina Célia Silveira Sírio.
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-Chave: Alimentação, unidade de alimentação e nutrição hospitalar, Qualidade.
Área de conhecimento: Dietética – 4.05.02.00-7
Introdução: A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) Hospitalar, também conhecida como Serviço de Nutrição e Dietética (SND) tem como objetivo principal servir refeições saudáveis do ponto de vista nutricional e seguras do ponto de vista higiênico-sanitário. Objetivos: Verificar a satisfação
dos usuários em relação ao SND em um hospital público. Metodologia: Pesquisa descritiva exploratória desenvolvida em uma UAN de um hospital público de Minas Gerais. Participaram deste estudo
136 usuários, funcionários da instituição. A coleta de dados foi realizada durante o almoço e jantar
através de um questionário contendo 18 perguntas sobre dados demográficos e pessoais, frequência
das refeições no local, higienização do refeitório, higiene dos alimentos servidos, características sensoriais e grau de satisfação dos alimentos servidos. Após o preenchimento, o questionário foi entregue
ao pesquisador. Após a coleta de dados, foi realizada a tabulação de dados e por meio dessa oberam-se
os resultados. Resultados: De acordo com o perfil dos usuários observou-se que 68,38% (n=93) eram
do sexo feminino e 31,62% (n=43) do sexo masculino. Quanto à escolaridade, 51,47% (n=70) possuíam ensino médio e 36,75% (n=50) nível superior. Em relação á higienização do refeitório, a maior
parte (51,47%) respondeu como boa. Sobre as condições de higiene das refeições servidas, verificouse que 88,97% responderam como boa e 10,29% como ruim. Sobre a característica sensorial sabor,
45,59% responderam boa, 30,88% indiferente e 11,76% muito boa. Em relação à quantidade de alimento por refeição e a combinação dos alimentos servidos, 50% e 37,5% avaliaram como boa. A satisfação dos funcionários em relação à forma de atendimento por parte dos funcionários da UAN foi
boa para 54,41% dos usuários, indiferente para 20,59% dos usuários e muito boa para 13,24% dos mesmos. Conclusões: Constatou-se que o local avaliado possui um bom índice de satisfação dos comensais
em relação aos serviços prestados, evidenciando assim os pontos a serem modificados e melhorados
na unidade. Apoio: Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
Contato: eloisa_medeiros@hotmail.com
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Determinantes do grau de satisfação de pacientes internados com dieta livre em um hospital
público municipal de Minas Gerais
Enara Silva Glória Roberto, Eloisa Helena Medeiros Cunha, Aline Lucas Estelita de Paula, Bárbara
Nery Enes, Regina Célia Silveira Sírio.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-Chave: Dieta hospitalar, unidade de alimentação e nutrição hospitalar, qualidade.
Área de conhecimento: Dietética – 4.05.02.00-7
Introdução: A dieta hospitalar é de extrema importância para recuperar o paciente. Sendo assim, dentro do hospital, a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é a área de produção de refeições que
tem finalidade de comprar, receber, armazenar e processar alimentos para posterior distribuição e verificação do consumo. Objetivos: Identificar o grau de satisfação dos pacientes internados com dieta
livre oferecidas em um hospital público municipal de Minas Gerais. Metodologia: Pesquisa descritiva
exploratória desenvolvida na UAN de um hospital público de Minas Gerais. Participaram deste estudo 107 pacientes internados (Pediatria, UTI Neonatal, Maternidade, Enfermaria Masculina e Feminina, Pronto Socorro, Unidade de Trauma Ortopédico Masculino e Feminino). A coleta de dados foi
realizada através de um questionário qualitativo avaliando a refeição oferecida pelo hospital, de acordo
com caracteres organolépticos (sabor, aparência, textura, cheiro) e cortesia. Resultados: Na análise do
sabor, 47,01% responderam que gostaram e 24,96% foram indiferentes. Quanto à aparência da dieta,
60,24% gostaram e 14,81% responderam como indiferente. A textura da dieta teve 68,29% como boa
aceitação e 11,95% não gostaram. O cheiro da dieta teve 58,53% como boa aceitação e 25,23% como
ótima aceitação. Quanto à cortesia no atendimento, 49,14% responderam como bom e 34,01% como
muito bom. Conclusões: A dieta oferecida pelo hospital teve boa aceitação, considerando que, de maneira geral, os atributos foram classificados entre bom e muito bom. O sabor do alimento foi o serviço de menor aceitação pelos pacientes e com mais reclamações pelos entrevistados. O conhecimento
desta realidade pode contribuir com inovações na área da gastronomia hospitalar e distribuição das
refeições, voltadas às reais necessidades nutricionais dos usuários e assistência humanizada ao paciente
hospitalizado. Apoio: Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Governador Valadares.
Contato: enara.mg@uol.com.br
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Desigualdade social e o desempenho do planejamento em diferentes classes econômicas: o
caso de Governador Valadares/MG
Erdeson Rodrigues de Oliveira; Jéssica Cardoso; Mayara Ferreira dos Reis Silva; Rodrigo
Silva Ferreira; Túlio de Souza Soares
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: desigualdade social; planejamento urbano; integração social.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: Desigualdade social e Planejamento Urbano, dois temas de maior preocupação urbanística
atualmente. Esses temas sobrepõem sobre as classes sem conduta de vida aceitável, que são afastadas e
induzidas a limites imaginários criados pelas cidades, onde se tem o desprezo pelo avanço urbano adequado. Objetivos: Realizar levantamentos de dados das situações urbanas e sociais dos bairros Carapina,
Centro e Esplanada, na cidade de Governador Valadares-MG, identificando pontos críticos para assim
intervir com propostas coerentes a situação de dificuldades sociais. Metodologia: Para realização desse
projeto, foram realizadas visitas aos setores públicos para o levantamento dos problemas nos bairros
citados acima e, para um melhor resultado, foi feito uma pesquisa de campo com a população da localidade. Resultados: Com base na análise, percebemos diversos pontos críticos: alto índice de violência,
baixa taxa de escolaridade, falta da integração social, ausência de entretenimento à população e precariedade da mobilidade urbana. A partir disso, como intervenção, propomos duas praças diferenciadas
na encosta do Carapina indo até o campo do Democrata, onde se nota claramente essa divisão social,
para que os objetivos sejam alcançados. A primeira seria chamada “Praça Mundo”, e se dividiria em 4
civilizações: Mesopotâmia, Egito, Grécia e Império Romano. Ela teria o objetivo de trazer um ambiente
educacional ricamente histórico. A segunda seria chamada “Praça Elevada”, tendo sua estrutura traçada
por curvas dando o formato de uma aeronave. Ela teria o objetivo de trazer lazer e integrar a área central
ao bairro Carapina, diminuindo assim a desigualdade social. Conclusões: Concluímos que o desempenho do planejamento urbano tem sido falho quando se trata das classes mais pobres. Percebemos que
o planejamento urbano tem um papel fundamental quando se trata de desigualdade social, sendo um
determinante para superar essas desigualdades e essas segregações sociais. Apoio: PROUNI/UNIVALE.
Contato: erdeson@hotmail.com.br
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Estudo da viabilidade na implantação da TPM na fábrica de papel tissue
Fábio Rodrigues Ferreira, Giane Junia da Silva, Liz Giacomini Cabral, Welingthon Gomes Campos
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Manutenção, OEE, Implantação de TPM, Papel Tissue.
Área de conhecimento: Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de Produção - 3.08.01.02-8
Introdução: Com a globalização e os clientes mais exigentes em questão de preço, qualidade, tempo de
entrega e disponibilidade no mercado, uma das ferramentas que pode auxiliar as empresas manterem a
competitividade é a TPM (Total Productive Maintenance). A indústria onde se realizou o desenvolvimento do estudo de caso atua no ramo de papel para fins de higiene pessoal. O projeto da TPM teve seu
início em 2013 e previsão de conclusão em 2016, sendo desenvolvido diante a necessidade de maximizar
a eficiência da linha produtiva e melhor preservação dos equipamentos, obtendo um ótimo ciclo de vida
útil das máquinas, buscando redução de horas paradas para Manutenção Corretiva (MC), reduzindo retrabalhos, refugos e visando aumento da produtividade, qualidade, melhoria contínua e a competitividade
da empresa. Objetivos: Mostrar a viabilidade da implantação da TPM em uma planta piloto da fábrica de
papel Tissue e as oportunidades que a empresa alcança com a implantação da TPM. Metodologia: Pesquisa exploratória com revisão bibliográfica e levantamento de dados na linha produtiva. Resultados: Ao
avaliar o indicador de horas totais de paradas para manutenção da linha antes e após início implantação
da TPM, observa-se que houve uma redução de 13 horas mensais nas paradas. Desmembrando as horas
totais paradas em Manutenção Operacional (MO), Manutenção Preventiva (MP) e MC, constatou-se que
após o início da TPM, a MC reduziu 9 horas mensais, a MO houve um aumento de 7 horas mensais, consequência de a equipe atuar no equipamento sendo atividades do pilar de manutenção autônoma e a MP
com redução de 11 horas mensais e elevando a disponibilidade e a OEE (Overall Equipment Effectiveness). Conclusões: Após implantação da TPM houve, influencia na mudança cultural e comportamental
da equipe operacional, redução nas paradas mensais acarretando aumento da eficiência e produtividade.
Os resultados são expressivos e demonstram a viabilidade de migração para as demais linhas produtivas.
Contato: rodrigues.ferreira.f@gmail.com
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Parentesco no procedimento licitatório: vedação à participação de licitante parente de gestor
público
Fabrício Ricelli Lopes Vidal; Milena Christina Martins Vidal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: relação de parentesco, procedimento licitatório, vedação
Área de conhecimento: Direito – 6.01.00.00-1
Introdução: A gestão da coisa pública tem ganhado contornos importantes ultimamente, frente a uma
população indignada com corrupções e desvios de dinheiro. Para coibir contratações fraudulentas a
Lei 8.666/93, lei geral de licitações, orienta a conduta do gestor na contratação do particular com a
Administração, para que o dinheiro público seja corretamente empregado, evitando desvios de verbas
e má administração. Objetivos: Analisar a relação de parentesco no processo licitatório, com relação
aos licitantes que são parentes de gestores públicos, abordando a questão da legalidade, moralidade e
isonomia na participação do certame, e sua vedação ou não. Metodologia: Foi realizado leitura da Lei
8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, bem como uma
pesquisa exploratória bibliográfica e artigos correlatos, valendo-se de livros na área do Direito e jurisprudência dos Tribunais de Justiça e Tribunais de Conta dos Estados e União, para entender se há vedação
à participação de parente de gestor no procedimento licitatório. Resultados: Observou-se que o artigo
9º da Lei 8.666/93, que traz vedações à participação no processo licitatório, não contempla parente de
gestor público, e apesar de haver doutrina do direito que diz que o rol é exemplificativo com fundamento
no princípio da moralidade, o que vem prevalecendo nas jurisprudências dos Tribunais de Justiça é no
sentido que a condição de parente do gestor por si só, não é condição de óbice à participação no procedimento licitatório. Conclusões: Conclui-se que não há vedação expressa na Lei 8.666/93 à participação
no procedimento licitatório de parente de gestor público, e apesar de haver doutrina e jurisprudência do
Tribunal de Contas da União no sentido de ser possível a vedação, os Tribunais de Justiça tem entendido que há a necessidade de ser provada a fraude ao processo licitatório para que ocorra a proibição.
Contato: fabricio.lopesvidal@gmail.com
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Constitucionalidade da vedação à liberdade provisória no crime de tráfico de drogas
Fabrício Ricelli Lopes Vidal; Milena Christina Martins Vidal
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: constitucionalidade, vedação, liberdade provisória, tráfico de drogas.
Área de conhecimento: Direito – 6.01.00.00-1
Introdução: O aumento da criminalidade, que em muitos casos têm por base o tráfico de drogas e a reprimenda normativa prevista na Lei 11.343/06 imposta a este delito, motivaram esse trabalho, a fim de investigar a constitucionalidade da vedação ao benefício da liberdade provisória no crime de tráfico de drogas,
descrito no artigo 44 da referida lei, em contrapartida do direito à presunção de inocência do investigado.
Objetivos: Analisar a visão doutrinária e jurisprudencial acerca da vedação à liberdade provisória no crime
de tráfico de drogas à luz do artigo 44 da Lei 11.343/06, que veda a concessão de tal benefício. Metodologia: Foi realizado um exame da Lei que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes
de drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes, bem como uma pesquisa exploratória bibliográfica e artigos correlatos, valendo-se de livros
na área do Direito e jurisprudência, para entender a constitucionalidade do dispositivo. Resultados: Observou-se que o artigo 44 da Lei 11.343/06 veda a concessão de liberdade provisória ao acusado de crime
de tráfico de drogas, porém, doutrina moderna e jurisprudência atual vêm entendendo que referido artigo
é inconstitucional por violar a presunção de inocência. Conclusões: Conclui-se que a liberdade provisória
no crime de tráfico de drogas é perfeitamente admissível, uma vez que a prisão é uma exceção no Estado
Democrático de Direito, sendo a liberdade a regra, e o acusado só pode permanecer preso após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória ou se presentes os requisitos da prisão preventiva ou temporária.
Contato: fabricio.lopesvidal@gmail.com
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Relação da floração das cianobactérias com a escassez hídrica e os prejuízos ao sistema de
abastecimento de água – um estudo de caso na ETA de Governador Valadares / MG
Flávia Salmen Izidoro, Hugo Alcântara Soares, Jessyca Barbosa Machado, Thatiane Tolentino de Lima,
Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Escassez hídrica, eutrofização, cianobactérias, qualidade da água.
Área de conhecimento: Técnicas de Abastecimento da Água - 3.07.03.01-8
Introdução: A escassez hídrica e o processo de eutrofização acelerado, agravado pelas descargas de esgotos domésticos e industriais dos centros urbanos e das regiões agricultáveis, aumentam a incidência de
florações de microalgas e cianobactérias. Estas florações provocam um aumento no custo do tratamento
da água de abastecimento, como também intensificam os problemas relacionados à saúde pública, comprometendo o fígado, o sistema nervoso e a epiderme. Objetivos: Analisar a floração e a prevenção das
cianobactérias presentes no curso hídrico que atende o abastecimento de água do município de Governador Valadares / Minas Gerais. Estabelecer uma proposta de melhoria que favoreça água de qualidade
na ETA (Estação de Tratamento de Água) do município. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca métodos de prevenção eficazes e acessíveis no combate à floração das cianobactérias,
os quais permitem melhoria na qualidade de água distribuída para o consumo humano em Valadares, a
partir de visitas técnicas no SAAE de Governador Valadares e na COPASA de Belo Horizonte. Resultados: Através das visitas realizadas nas duas estações de tratamento, foi possível constatar que a COPASA
adota, além dos procedimentos adotados pelo SAAE, o processo de flotação, considerado eficaz na
remoção de grande parte ou total das cianobactérias que podem estar presentes na água captada. Conclusões: A incorporação do processo de flotação na ETA de Valadares poderá contribuir para melhorias
da água fornecida a população, no que se refere aos prejuízos causados pelas cianobactérias na estação
de tratamento. Apoio: SAAE – Governador Valadares / MG e COPASA – Belo Horizonte / MG.
Contato: flaviasalmen@hotmail.com
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Leishmaniose visceral humana no município de Governador Valadares, MG, 2008-2015
Flavio de Lacerda Costa, Josiane Márcia de Castro, Lucas Duarte Ferreira Vieira, Camila dos Santos
Oliveira, Marlucy Rodrigues Lima, Pedro Henrique Caldeira, Gulnara Patrícia BorjaCabrera
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Epidemiologia, Fator de risco.
Área de conhecimento: Doenças infecciosas e parasitárias– 4.01.01.09-6
Introdução: A Leishmaniose Visceral(LV) é uma doença negligenciada, endêmica no Brasil, de evolução
crônica e fatal quando não tratada. Em 2008 foram notificados os primeiros casos autóctones da LV em
Governador Valadares (GV), mantendo-se a doença endémica nos últimos anos.Objetivos: Analisar a distribuição da doença por bairros, por gênero, idade e ano dos casos notificados no SINAN. Metodologia:
Foi realizado um estudo epidemiológico observacional, descritivo no período de 2008 a 2015 considerando todos os casos confirmados comnotificaçãono SINAN. Foi aplicado um inquérito epidemiológico com
variáveis demográficas, sócio-econômicas e epidemiológicas.Os dadosforam coletados e processados nos
sistemas SPSS WIN, para determinação de frequências, prevalência, coeficientes de mortalidade e letalidade. Resultados: A análise mostrou que entre os anos 2008 a 2015 foram notificados119 casoscom uma
prevalência de 45, 1/100.000hab. Observou-se um maior número de casos no ano 2011 com 44 notificações (37%) com uma incidência de 16, 7/100.000hab.A doença esta distribuída em 54 bairros, nas áreas
urbana e rural.O bairro mais atingido foi o Altinópolis com 17 notificações (14,3%) seguido do Centro
da Cidade com 11 casos (9,2%). Foram observados73,1% (n= 87) decasos confirmados de LV nogênero
masculino com uma prevalência de 69,5/100.000hab., e25,2% (n= 30)no feminino com prevalência de
21,7/100.000hab. A distribuição das notificações foi em todas as faixas etárias, sendo a mais atingida de 40
a 59 anos (27,7%) com uma prevalência de 53,2/100.000hab. No período estudado foram observados 10
óbitos com um coeficiente de mortalidade de 3,8/100.000 e de letalidade de 8,4%.Conclusões: Governador
Valadares continua sendo uma área endêmica para a doença, atinge o gênero masculino maioritariamente
em todas idades com predomínio nas faixas etárias economicamente ativas. Apoio: PIBIC- FAPEMIG.
Contato: gulnara.borja@univale.br
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Diagnóstico laboratorial para anemia entre os indivíduos em idade pré-escolar no município
de Governador Valadares
Marildes Conceição de Freitas, Flavio de Lacerda Costa, Itamar Pena de Almeida, Michel Peçanha (Co
-orientador), Gulnara Patrícia Borja-Cabrera (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Centro de Saúde e Pesquisas Biológicas Ltda - Biocesp.
Palavras-chave: Anemia, Pré-escolar, Diagnóstico.
Área de Conhecimento: Hematologia – 4.01.01.05-3
Introdução: Anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a condição na qual
o conteúdo de hemoglobina no sangue está anormalmente baixa em consequência da carência de um
ou mais nutrientes essenciais (ferro, zinco, Vitamina B12 e proteínas). A ocorrência dessa enfermidade
é mais comum em crianças nos primeiros anos de vida, devido ao aumento das necessidades de ferro
para prover o crescimento dos tecidos, e dietas pobres no mineral, sobretudo ferro de alta biodisponibilidade. Independentemente das causas que determinem o estado anêmico, associam-se ao mesmo,
graves prejuízos para o desenvolvimento cognitivo e motor da criança e para o seu futuro aproveitamento escolar, do que resulta a grande importância que se deve dar ao controle da anemia na infância.
Objetivos: Determinar o número de indivíduos que apresentam alterações hematológicas compatíveis
com anemia entre indivíduos em idade pré-escolar atendidos no laboratório Biocesp de Governador
Valadares. Metodologia: Foi utilizado os dados hematológicos e hematoscópicos de 1006 eritogramas
gerados do laboratório do Biocesp gerados no período de Janeiro de 2014 a Junho 2014. A análise dos
dados para determinar frequências foi feita após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Resultados: A amostra esta conformada por 52% de crianças do gênero masculino e 46% do feminino
até os seis anos de idade respectivamente. A análise preliminar dos dados mostrou valores de Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) e Volume Corpuscular Médio (VCM) abaixo do normal em mais de
66% das amostras, enquanto que a concentração de hemoglobina foi normal em 72,7%. Conclusões: Os
índices de HCM e VCM sugerem alterações compatíveis com anemia microcítica em uma considerável
proporção, mostrando a vulnerabilidade do grupo estudado. Outros parâmetros deverão ser analisados
para confirmar a prevalência da anemia no grupo estudado. Apoio: UNIVALE, Laboratório Biocesp.
Contato: marildesfreitas@yahoo.com.br.
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Administração e Estudos Territoriais em diálogo: análise de conflitos entre comunidades tradicionais e grandes empreendimentos
Francisleila Melo Santos, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Administração, Estudos Territoriais, Comunidades Tradicionais, Grandes empreendimentos, Interdisciplinaridade.
Área de Conhecimento: Administração – 6.02.00.00-6
Introdução: Alguns autores consideram a área da Administração interdisciplinar, uma vez que utiliza
do conhecimento produzido por diversas ciências. Administrar envolve as ciências exatas, filosóficas e
humanas, em específico os Estudos Territoriais. Na atualidade nos deparamos com conflitos ambientais advindos do processo de instalação de grandes empreendimentos onde o administrador pode estar
atuando como interlocutor das comunidades afetadas bem como junto aos empreendedores. Seu posicionamento, assim como dos demais atores, pode variar em virtude da interpretação do conceito de
território. Objetivos: Analisar como a escolha do paradigma de pesquisa influencia na interpretação de
um processo de deslocamento populacional decorrente da implantação de grandes empreendimentos.
Metodologia: Pesquisa bibliográfica de amplitude teórica-conceitual. Resultados: O conceito de território possui várias dimensões e estas influenciam na compreensão deste termo quando estão ligadas a
poder, dominação, controle, cultura, identidade e significados. Ao definir o paradigma da pesquisa, o
administrador pode se deparar com inúmeros conceitos de território, dentre os quais destacamos dois
autores: Raffestin (visão materialista filo-marxista que define território a partir das relações de poder)
e Haesbaert (visão cultural integradora filo pós-estruturalista que define território a partir das relações
sociais “num continuum” envolvendo aspectos materiais e simbólicos). Conclusões: Um mesmo território pode conter ambas as apreensões. Para o empreendedor, o território é o espaço destinado à
implantação do empreendimento, tendo, como resultante, a geração do lucro. Para as comunidades, o
território é destinado à produção de diversos significados relacionados ao vínculo e as relações de pertencimento. A escolha do paradigma da pesquisa para o profissional da Administração norteia o conceito de deslocamento populacional a ser analisado quando o objeto de estudo são conflitos ambientais.
Contato: francisleilasantos@hotmail.com
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Migração laboral: análise do fenômeno migratório decorrente da implantação do projeto minerário Minas-Rio
Francisleila Melo Santos, Marina Braga da Silva
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Migração laboral, Anglo American, projeto Minas-Rio.
Área de conhecimento: Migração –6.06.03.03-8
Introdução: O movimento de trabalhadores em resposta a oportunidades de emprego é denominado
migração laboral, o deslocamento populacional em análise ocorreu devido a instalação do projeto minerário Minas-Rio pela Anglo Americannos municípios de Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, ambos em Minas Gerais.Objetivos: Apresentar os resultados do fluxo migratório em decorrência
do empreendimento no período de setembro de 2010 a dezembro de 2014. Metodologia: Pesquisa bibliográfica e análise de dados secundários disponibilizados por órgãos públicos e pelo empreendedor.
Resultados: Segundo o Ministério do Trabalho, os principais fatores que influenciam e continuarão influenciando a migração por muitos anos são: as mudanças demográficas e as necessidades do mercado de trabalho em países industrializados; a”pressão” da população, o desemprego e as crises nos
países menos desenvolvidos, ea formação de redes entre países baseadas na família, cultura e história.
De acordo com os dados do empreendedor seriam necessários 4.200 trabalhadores na implantação do
empreendimento. Em 2011 o projeto contava com 2,4 mil trabalhadores, 39% eram locais. Entre 2010
e 2014, o Posto de Atendimento ao Migrante atendeu 1.458 trabalhadores na faixa etária entre 20 a
34 anos, com pelo menos oito anos de estudos, sendo 90% do sexo masculino. As mulheres contratadas eram em sua maioria, profissionais com nível técnico em segurança do trabalho e enfermagem.
Os potenciais migrantes atendidos entre setembro de 2010 e maio de 2013 eram, em sua maior parte,
trabalhadores maranhenses, baianos e paulistas. As experiências profissionais mais citadas foram, nesta ordem: motorista, carpinteiro, mecânico, ajudante, pedreiro/servente, armador e soldador.Conclusões: Grandes empreendimentos tendem a atrair pessoas de diversas regiões que buscamoportunidades de trabalho e renda. Assim, para a sua implantação sustentável é necessário que o empreendedor
seja capaz de gerenciar a migração laboral visando minimizar os impactos sobre todos os envolvidos.
Contato: francisleilasantos@hotmail.com
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Leitura e espaço literário: uma experiência do PIBID/ Língua Portuguesa na Escola Municipal Chico Mendes
Geovana Martins de Carvalho, Fernanda Minervina da Silva Santos, Maria Elísia Gonçalves Faria, Bethânia de Paula Lousada, Marcelo Vicente, Rosimar Bento dos Santos, Cátia Cristina Fernandes Degan
(orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Leitura, gêneros textuais, espaço literário, PIBID.
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes – Língua Portuguesa – 8.02.01.00-8
Introdução: O projeto de criação do quiosque literário foi uma experiência proposta pelos bolsistas
do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, da Capes, para o ano de 2015, na Escola
Municipal Chico Mendes, situada no bairro Santos Dumont/Governador Valadares – MG, a fim de
desenvolver várias práticas de leitura dos diversos textos que circulam na sociedade, além de oferecer
uma série de serviços à comunidade escolar, como oficinas, contação de histórias, encenação. Objetivos:
Oferecer aos alunos da Escola Municipal Chico Mendes, por meio do subprojeto de Língua Portuguesa/PIBID/Letras/UNIVALE, um espaço literário com vistas à descoberta das práticas de leitura de
diversos tipos de textos, bem como despertar o gosto pela leitura, as capacidades de compreensão dos
textos lidos, durante o horário do almoço, no quiosque literário criado na escola. Metodologia: Na escola, foi criado um ambiente literário (quiosque de leitura), com diversos livros, revistas, jornais, textos
diversos, para os alunos ocuparem voluntariamente durante o horário de almoço. Nesse período de
leitura os alunos são orientados e acompanhados pelos bolsistas de iniciação à docência e motivados a
uma série de atividades de leitura. Resultados: Obteve-se grande interação entre os alunos e deles com
bolsistas, além de em sala de aula demonstrarem maior desempenho tanto na leitura como na escrita
e ocuparem melhor o tempo e a ociosidade no horário de almoço. Considerando a leitura uma prática
social, não herdada biologicamente, mas adquirida na escola, o espaço tem sido responsável pela aprendizagem do aluno desde a decodificação até o sentido mais amplo dos diversos tipos de textos. Nesse
sentido, um espaço literário na escola tem o papel de apoiar e estimular essa prática. Conclusões: O
incentivo à leitura é contribuir com a formação de indivíduos mais esclarecidos quanto ao mundo que
os rodeia, possibilitando assim a mudança da realidade em que estão inseridos. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: geomartinsport@gmail.com
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Conservação ambiental: áreas verdes nos territórios urbanos e qualidade de vida.
Geraldo Barbosa do Nascimento, Mayara Ribeiro Jerônimo Fernandes; Josiane Márcia de Castro; Elaine Anastácia de Sousa; Geraldo de Sena; Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora).
UniversidadeVale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade, Parques Urbanos, Território, Qualidade de Vida.
Área de conhecimento: Planejamento Ambiental e Comportamento Humano–7.07.09.05-0
Introdução:A relação homem, meio ambiente e saúde é ampla e se projeta sobre territórios urbanos
consolidados na perspectiva de uma melhor qualidade de vida. Nesse contexto, a conservação de áreas verdes configura-se como uma atividade que demanda essencialmente o diálogo interdisciplinar. A
criação e manutenção de parques, praças, jardins públicos e arborização de acompanhamento viário
representam uma importante estratégia de gestão do território, regulando as dinâmicas de uso dos recursos e ocupação de espaços urbanos. O estudo de conservação contempla uma discussão conceitual do
território sob várias abordagens (biológica, saúde, cultural, econômica, etc), além da possibilidade de se
tratar do problema da desterritorialização, no contexto histórico e contemporâneo. A qualidade de vida
da população está diretamente relacionada à forma como acontece a gestão das cidades, pois se esses
territórios onde a sociedade urbana reside e interage entre si e com o meio estiver degradado, inexoravelmente haverá influências adversas à saúde pública. Portanto, a busca da sustentabilidade urbana perpassa a indissociabilidade entre saúde do meio ambiente e saúde da população.Objetivos: Analisar como
as áreas verdes públicas podem influenciar na qualidade de vida e na estruturação da cidade moderna.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica nas plataformas Google Acadêmico e Periódicos
CAPES, acerca da temática. A pesquisa tem como critérios de inclusão artigos científicos publicados e os
descritores: “saúde”, “áreas verdes”, “território”, “urbano” assim como combinações e variações destes
descritores. Resultados: Conclui-se que o planejamento ambiental urbano é um fenômeno construído
social e individualmente, que interfere na qualidade de vida das pessoas. Baseada numa ligação fenomenológica muito estreita entre espaços verdes e o sentimento de pertencimento, que somente poderá
ser entendida e explicada por meio de uma abordagem territorial e interdisciplinar. Apoio: UNIVALE.
Contato: geraldobdonascimento@gmail.com
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Multiterritórios das Relações Sindicais: A importância do sindicato para o processo de negociação com reflexão sobre as relações sindicais no sistema de terceirização.
Geraldo Lourenço de Sena Filho, Alexandre Pimenta Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Sindicato, Terceirização, Negociação, Pactos Coletivos.
Área de conhecimento: Administração de Pessoal – 6.02.02.04-1
Introdução: Nesta apresentação será discutida a política sustentada pela mobilidade social associada à ascensão de classes e os diversos níveis de poder traduzido pela capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos que podem se referir a indivíduos ou grupos de indivíduos como é o caso de uma associação
sindical. A organização estatal e a organização sindical são partes privilegiadas na relação, pois delimitam
o campo sociopolítico da relação. Objetivos: Apresentar a importância das entidades sindicais no processo negocial com contribuições para o desenvolvimento humano, para a dignidade da pessoa, e para o bem
estar social, gerando um ganho equivalente. Independente de qualquer relação de poder a troca desigual
ou a comunicação desigual determina transformações destrutivas ao longo das estruturas, e assim registra
uma dissimetria absoluta. Metodologia: Pesquisa qualitativa interdisciplinar, utilizando os princípios gerais
do direito e da ciência da administração, principalmente a analogia, os costumes, os diálogos consuetudinários e a jurisprudência. Resultados: Nesse estudo, o processo negocial será analisado do ponto de vista
simétrico, ou seja, a troca de informações entre os atores protagonistas da negociação que pode gerar um
ganho ou uma perda para ambos. O processo negocial envolve um trunfo de poder e, durante as negociações, cada parte utiliza este trunfo seja real ou simbólico. Conclusões: Os sindicatos são organizações que
abrigam inevitavelmente uma estrutura burocrática, dentro das regras formais e da ideologia. Uma verdadeira casta que utiliza efetivamente objetos simbólicos para o exercício do poder apesar de pregarem
a democratização desse poder. A desterritorialização é um processo pelo qual todo território é funcional e simbólico, para realizar funções ou para produzir significados. Apoio: Mestrado GIT-UNIVALE.
Contato: geraldodesena@uol.com.br
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Interação social e comunicacional: análise da página “JMJ da Depressão” no Facebook
Aline Oliveira Rocha, Berenice Ferreira Freitas, Gilson Arão, Dileymárcio de Carvalho.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: JMJ da Depressão, Interação Social, Fanpage.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: As interações sociais ganham novas dimensões quando pensadas a partir da perspectiva
das redes sociais midiáticas. Nas mais diversas relações percebe-se o uso de ferramentas que geram
modificações nas formas de interação. O caso em “recorte” parte de um estudo sobre a ação de comunicação promovida por cinco jovens residentes da região nordeste do Brasil, na criação da fanpage
JMJ da Depressão, dias antes da Jornada Mundial da Juventude que foi sediada na cidade do Rio de
Janeiro em 2013. A página alcançou um grande número de seguidores de todo o mundo, por informar
notícias do evento e da igreja sempre de forma bem-humorada. Objetivos: Identificar o que levou os
seguidores a promover a JMJ da Depressão que, tornou-se uma opção diferenciada da página oficial
do evento no Facebook, marcada por uma linguagem direcionada aos jovens. Metodologia: Análise de
conteúdo. Foram utilizados no estudo, 10 comentários de diferentes postagens da referida fanpage. Para
a obtenção da identificação da interação social, foi realizada entrevista online com os administradores
da JMJ da Depressão. Para registro das respostas foi utilizado como recurso o print digital dos comentários das postagens escolhidas para análise e após a obtenção das imagens, foram feitas análises em
relação à interação social e comunicacional, buscando uma fidelidade quanto às respostas dos seguidores à fanpage. Resultados: Dentro da categoria da Interação Social e Comunicacional foi possível
encontrar e identificar os motivos que levaram os administradores da fanpage a criá-la e também compreender o porquê da página ser admirada pelo público que a segue. Conclusões: Dentro das análises
feitas pelos comentários da página e em entrevista com os administradores, constatou-se que a página
foi criada como uma forma de descontração antes do evento “JMJ Rio2013” e devido a grande identificação do público com suas postagens, a fanpage desempenha ainda hoje um papel de interação com
seus seguidores, no que diz respeito a forma com que lida com o público e como vem criando novos
meios de interação entre eles, reconfigurando assim também as interações sociais.. Apoio: UNIVALE.
Contato: gilson-arao96@hotmail.com
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Nível de conhecimento da população em risco de leishmaniose tegumentar americana em
áreas subtropicais em diferentes regiões do Equador
Gisela Socasi Simbaña, Tamara Michelle Acosta Castillo, Ana Sanchez Yunga, Andrea Yumiceba Izquierdo, Bryan Suarez Sarango, Jorge Tufiño Tumbaico, Juliana Torres Robles, Valeria Jéssica Romero
Mazon, Wilian Caguano-Caza, Gabriela Robles Córdoba, Mariela Andrade-Fierro, Katherine GarófaloMina, Jorge Quinchuela Hidalgo, Gulnara Patricia Borja-Cabrera.
Universidad Central del Ecuador, Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: leishmaniose cutânea, fatores de risco, Conhecimento.
Área de conhecimento: Doenças infecciosas e parasitárias- 4.01.01.09-6
Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é um problema de saúde pública no Equador e está presente principalmente nas zonas rurais das regiões sub-tropicais da Serra, Costa e Oriente.
Estima-se que 3.500.000 pessoas vivem em áreas de risco de infecção e falta de investigações epidemiológicas. Objetivos: avaliar o nível de conhecimento sobre a doença em populações em risco. Metodología: Foi aplicado um questionário pré-estruturado em 2389 individuos moradores de comunidades urbanas e rurais na Sierra, Costa e Oriente ecuatorianos, e efetuada uma análide multivariada
para identificar fatores de risco. Resultados: Os resultados mostraram que nas 3 comunidades da Serra:
Alausí, Pedro Vicente Maldonado Caluma 16,3% dos entrevistados tiveram no passado; 11,4% na
região litoral de Borbon e Santo Domingo de los Tzachilas e 6,4% nas comunidades rurais de Tena e
Macas no Oriente ecuatoriano. A análise logística bivariada mostrou que na região montanhosa, 54,5%
dos entrevistados conhecem a doença (p= 0,000, OR = 0,146 IC 95% 0,093-0,228) e sabem como evitá-la com a construção de moradias distantes das florestas vegetação (p = 0,001, OR = 0,342, IC 95%
0,185-0,634) e com a utilização de insecticidas (p= 0,027, OR = 0,584 IC95% 0,363-0,941). No litoral, 43,2% conhecem sobre a LTA (p= 0,000, OR = 0,069 IC 95% 0,027-0,174), porém desconhecem
as medidas de prevensão (p ≥ 0,05). Na Região Oriental, 19,5 %% sabem sobre a doença (p= 0,000
CI, OR= 0,310 IC95% 0,180-0,536) e a maioria não tem conhecimento de medidas preventivas (p ≥
0,05). Apenas 2,1% (p = 0,032, OR = 0,277 IC95% 0,086-0,897) sabe que a doença é evitada através
da construção de casas de vegetações distantes. Conclusões: A falta de conhecimento sobre a prevenção desta doença pode ser um fator de risco para a doença nas regiões estudadas. Medidas de educação em saúde para reverter essas condições são recomendadas. Apoio: Projeto Prometeo; SENESCYT.
Contato: gulnara@univale.br
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Perfil epidemiológico dos ingressos hospitalares e das notificações de óbitos por asma e doença pulmonar obstrutiva crônica em Governador Valadares no período 2000-2012
Aloisio Sales Proba, Flávio Costa Lacerda, Lucas Duarte Ferreira Vieira, Gulnara Patricia Borja Cabrera
(Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Asma, coeficiente de mortalidade, epidemiologia
Área de conhecimento: Saúde Pública – 4.06.02.00-1
Introdução: A ASMA e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) são patologias inflamatórias
das vias aéreas que levam à redução do fluxo aéreo, e resultam em um impacto socioeconômico de
grande importância na população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são reconhecidas como
a maior causa de morte prematura na população adulta. Em Governador Valadares não existem trabalhos que mostrem o perfil epidemiológico de ASMA e DPOC. Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico dos ingressos hospitalares e das notificações por óbito da ASMA e a DPOC em Governador
Valadares. Metodologia: foi efetuado um estudo observacional, descritivo, retrospectivo, tendo como
fonte de dados secundários, o DATASUS, no período de 2000 a 2012. Resultados: Observou-se uma
diminuição progressiva significativa no período estudado. A prevalência foi maior na ASMA, com predomínio no gênero masculino, destacando-se a faixa de um a quatro anos. A partir dos 20 anos houve
modificação no perfil, observando-se que as notificações foram proporcionais em ambos os gêneros,
com discreta supremacia no feminino. No período estudado foram observadas 44 notificações de óbitos
por ASMA com predomínio no gênero feminino. Com respeito à DPOC, observou-se um maior número de ingressos hospitalares nas faixas etárias acima de 40 anos. Foram observados 242 óbitos com
predomínio no gênero masculino e nas faixas etárias acima de 40 anos. Os coeficientes de mortalidade
e letalidade foram maiores na DPOC com predomínio no gênero masculino. Conclusões: Os resultados
mostraram um declinio gradual ao longo do tempo, dos ingressos hospitalares em ambas patologias
com uma prevalência da ASMA maior que a DPOC. O elevado coeficiente de mortalidade e letalidade
da DPOC sugere que o Município de Governador Valadares intensifique os programas de controle,
para mudar o perfil epidemiológico da população em risco. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: gulnara.borja@univale.br
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Aspectos clínicos epidemiológicos da leishmaniose tegumentar americana no município de
Governador Valadares, Minas Gerais
Anderlane Camila Oliveira Silva, Lucas Soares Boy, Maiana Ramalho Duarte, Thamara Brunetti Boaventura, Gulnara Patrícia Borja Cabrera (Orientadora).
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Leishmaniose, Urbanização, Leishmaniose Tegumentar Americana, Epidemiologia.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Leishmaniose Tegumentar Americana
(LTA) é uma das seis mais importantes doenças infecciosas, encontrando-se disseminada em 88 países.
No período 2000-2009, ocorreram 260.573 casos no Brasil e no Município de Governador Valadares
no ano de 2006, ocorreu um surto com uma prevalência elevada de 101,13 casos/ 100.000 habitantes.
Objetivos: Analisar a distribuição da doença e o perfil clínico epidemiológico para avaliar a historia natural da doença no Município de Governador Valadares. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo,
observacional, com os dados fornecidos pelo Centro de Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais (CREDEN PES) dos casos notificados de 2011-2014. Resultados: Foram observados 33
casos notificados, com 03 óbitos. A análise mostrou que 87,9% dos casos encontram-se distribuídos em
18 bairros urbanos predominando no Altinópolis, enquanto que 12,1% na zona rural. A doença atingiu
45,5% ao gênero masculino e 54,5% ao feminino com uma prevalência de 11,97 e 13/100.000 hab. respectivamente. Encontra-se distribuída em todas as faixas etárias, predominando em indivíduos acima de
40 anos, tanto nas raças parda e branca. A ocupação na maioria dos casos foi em serviços domésticos
e de nível médio. Os casos foram autóctones do município em 63,6% das notificações e 97% foram
casos novos. O diagnóstico da LTA confirmou-se na maioria dos casos com os critérios histopatológicos e o teste de intradermoreação. A forma cutânea da LTA foi a predominante, sendo que o tratamento de primeira linha ainda é o Glucantime®, obtendo-se a cura em 90,9% dos casos. Conclusões:
Os resultados mostraram uma prevalência menor da observado em trabalhos anteriores, que possivelmente seja pela aplicação das ferramentas de controle preconizadas pela OMS. A doença está urbanizada e o diagnóstico e tratamento empregado são os preconizados pela OMS. Apoio: CREDEN PES.
Contato: gulnara.borja@univale.br.
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A crise do federalismo político em meio à guerra fiscal dos Estados
Helberty Vinícios Coelho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: ICMS, crime tributário, federalismo político
Área de Conhecimento: Direito Tributário – 6.01.02.01-2
Introdução: Nos últimos anos, tem crescido o número de ações penais de cunho meramente tributário.
A controvérsia reside na legalidade ou não do aproveitamento do crédito integral do Imposto Estadual
(ICMS) destacado nos documentos que acobertam as aquisições de mercadorias interestaduais. Objetivos: Logo, o objetivo da pesquisa além de refletir acerca das medidas fiscais, é identificar se de fato o
Contribuinte que recebe a mercadoria interestadual comete crime contra a ordem tributária; Metodologia:
isso à luz da pesquisa bibliográfica. Resultados: De um lado está o Estado recebedor da mercadoria que
tem editado decretos proibindo o aproveitamento integral dos créditos não ratificados pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ); e do outro, o Contribuinte-Recebedor, localizado em outro
Estado-Membro, aproveitando o imposto segundo as alíquotas fixadas pela Resolução 22/1989 do Senado Federal. De toda sorte, o Estado que recebe a mercadoria, não deve obstaculizar o crédito por parte de
seu jurisdicionado, e sim, promover uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em desfavor do EstadoMembro que emite o benefício não autorizado pelo CONFAZ. Contudo, são crescentes as ações penais
sem levar consideração que o direito penal é regido pelo princípio da “ultima ratio”, qual seja, só deve ser
utilizado para coibir condutas sem soluções em outros ramos do direito. E que nesse caso existe saída via
direito constitucional. Conclusões: Assim, a proposta deste trabalho é conscientizar os agentes fiscais de
que antes de promover uma denúncia crime, questione internamente se o seu ato, ainda que esteja amparado
pela legalidade, está pautado pelo princípio da razoabilidade. Essa reflexão em meio à guerra fiscal que só
alimenta a crise do federalismo político é capaz de afastar pelejas administrativas e judiciais desnecessárias,
além, de preservar a dignidade da pessoa humana do dirigente da empresa que não comete crime tributário.
Contato: razão.br@gmail.com
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Articulações da Escola em Múltiplos Territórios: a intersetorialidade em debate
Hélio Vinicius Valeriano Furtado
Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC – Teófilo Otoni
Palavras-Chave: Escola, Intersetorialidade, Vulnerabilidade Social.
Área de Conhecimento: Serviço Social da Educação – 6.10.02.02-0
Introdução: Atualmente a instituição escola tem um grande desafio que o estabelecimento de práticas
intersetoriais que possibilitem uma vinculação entre a política educacional e as demais políticas sociais
que visam combater a desigualdade social. Busca-se enfatizar que no interior das escolas projetam-se diversas refrações da questão social, o combate a essas refrações se faz a partir da vinculação da escola com
várias políticas sociais, tais como: saúde, assistência social, moradia, esporte dentre outras. Objetivos:
Destacar a intersetorialidade e a vulnerabilidade social no combate à desigualdade social. Metodologia:
Revisão bibliográfica buscando autores que dialogam sobre a necessidade de implementação de práticas
intersetoriais junto a escola. Resultados: A partir do referencial teórica levantado foi verificado que a escola tornou-se um território onde se manifesta dentro de seus muros diversas refrações da questão social,
entretanto a escola não dispõe de condições plenas para dar as respostas necessárias a essa nova realidade,
uma alternativa levantada no trabalho é o estabelecimento de práticas intersetoriais que atendam os alunos em suas diversas necessidades e realidades. Conclusões: A incorporação de uma prática intersetorial
entra a escola e as demais políticas sociais configura-se como uma estratégia de se articular uma rede
de proteção social, que, de forma articulada com a escola, possa prestar a seu aluno um atendimento
integral que busque o combate a refrações da questão social, a construção de uma rede de serviços que
atue de forma integrada, possibilitará entender o aluno enquanto sujeito portador de direitos, de forma
ampliada e conseqüentemente fazer com que o aluno usufrua da escola com uma melhor qualidade.
Contato: viniciusunipac@yahoo.com.br
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Políticas públicas através de programas sociais por meio do Bolsa Família como efetivação dos
objetivos constitucionais
Heverton-cristhié Souza Costa Lemos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Políticas Públicas. Constituição da República. Igualdade
Área de conhecimento: Direito – 6.01.00.00-1
Introdução: Todo brasileiro sonha em ter uma vida digna, com todas as oportunidades que o mercado de
trabalho possa oferecer. Mas questiona-se como conquistar essa oportunidade, tendo pessoas quenascem
desiguais e sem oportunidades. Se não temos igualdade de competição não teremos a dignidade da pessoa
humana. O Bolsa Família como é uma porta de entrada para milhões de brasileiros que vivem na pobreza
ou na extrema pobreza. O nordeste sendo uma das regiões mais pobres do Brasil está tendo resultados
comemoráveis.Objetivos: Demonstrar que as políticas públicas através doprogramais sociais como o
Bolsa Família que são políticas de Estado, possibilita as pessoas adentrar nas oportunidades que uma nação possa oferecer. Com estes objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é construir
uma sociedade livre, justa e solidária. Metodologia: Pesquisas filosóficas, bibliográficas e coletas de dados
referentes ao Editorial do jornal Folha de São Paulo. Resultados: Felipe dos Santos se tornou eletricista. O
negócio vai tão bem em São Miguel do Gostoso (RN) que ele já carrega escada e ferramentas numa motocicleta, não mais a pé. A ex-sacoleira Silvana da Silva abriu um mercadinho na mesma cidade. Para bater a
concorrência, abre às 5h30 e só fecha às 20h. Em Messias Targino, a 330 km de Gostoso, Giovani Paiva é
agora o “Rei do Pastel”, que vende a R$ 0,75 a unidade. “Se tivesse capital de giro, montaria filial e ampliaria o cardápio”, diz o neoempresário. O que esses nordestinos têm em comum, além da força de trabalho
e de vontade, é a condição de oriundos do Bolsa Família.Conclusões: Os programas sociais como o Bolsa
Família removem os obstáculos que cerceiam a realização pessoal. Oferecendoas pessoas de famílias pobres, oportunidade de competir em situação de igualdade com os que têm origens mais privilegiadas. Para
que todos, independentemente de classe ou situação familiar, possam competir partindo ponto de partida.
Contato: hevertoncsclemos@hotmail.com
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A corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade no Território da exclusão
Islane Archanjo Rocha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Território da exclusão; Culpa; Estado; Sociedade.
Área de Conhecimento: Direito – 6.01.00.00-1
Introdução: Na sociedade moderna torna-se cada vez mais necessário o enfrentamento das situações que
configuram o Território da exclusão: a vulnerabilidade, a pobreza e a violência, em que não somente o
Estado é responsável, mas todo o corpo social, portanto, há uma corresponsabilidade. Nesse contexto,
sugere-se com base em Zaffaroni e Pierangeli, a inserção da “Coculpa” (divisão de culpa) no Brasil, que se
funda na omissão e ineficiência do Estado em garantir a todos iguais oportunidades de acesso aos direitos
inseridos na Constituição da República. Indicá-lo se remete além da recomendação de dividir a culpa entre Estado e sociedade, estabelecer que qualquer carência sofrida por uma pessoa seja material (trabalho,
moradia, saúde e outros) ou espiritual (educação, cultura, informação e outros), é adversa à dignidade
humana e ao mínimo devido. Assim, discorre-se sobre atenuar a pena diante de atos delituosos praticados
por pessoas fixadas no Território da exclusão. Objetivos: Verificar se o princípio da Coculpabilidade é
aplicável no contexto jurídico brasileiro. Metodologia: Inicialmente, será adotada a pesquisa bibliográfica
e documental, utilizar-se-á também de fontes primárias e secundárias (doutrinas, legislação, estatísticas
de violência e criminalidade e a jurisprudência majoritária). Resultados: O trabalho encontra-se em fase
de revisão bibliográfica e levantamento de dados. Muito embora esteja em etapa inicial, já permite alguns
resultados significativos. A Coculpabilidade não está positivada no Direito Brasileiro, mas é segmento
do princípio da Dignidade Humana, que está previsto na Constituição Federal em vigor, de 1988. Conclusões: Conclui-se a partir das informações levantadas até momento, que o princípio da Coculpabilidade é aplicável ao contexto jurídico brasileiro e pode contribuir na concretização dos direitos fundamentais, se aplicado em diálogo com elementos humanitários e de cultura. Apoio: CAPES/UNIVALE.
Contato: islane.puc@gmail.com.
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Levantamento da experiência de cárie em pessoas com deficiência motora
Ivana Oliveira Carvalho Furlani, Aline Souza Horta, Ellen Ferraz do Nascimento, Flávia Monteiro
Neves, Marcos Caetano dos Reis, Sabrina Monteiro Neves, Suely Maria Rodrigues, Marileny Boechat
Frauches, Mylene Quintela Lucca (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Cárie Dentária, Deficiência Motora/Física, Condição Sócio Econômica e Demográfica.
Área de Conhecimento: Saúde coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: As doenças da cavidade bucal que afetam as pessoas com deficiência física são as mesmas
que acometem a população em geral, porém, geralmente, ocorrem com maior frequência neste grupo.
Objetivos: Realizar um levantamento da experiência de cárie em pessoas com deficiência motora, assistidos no Centro de Apoio ao Deficiente Físico do município de Governador Valadares de set./ 2014 a
fev./2015. Metodologia: Participaram do estudo 130 pessoas. Os dados foram coletados a partir de um
questionário adaptado e elaborado de acordo com os objetivos desta pesquisa. As variáveis identificadas
foram: idade, sexo, escolaridade, renda familiar e causa da deficiência motora. A experiência de cárie foi
identificada pelo índice CPO- D, que corresponde a média de dentes cariados, perdidos e obturados por
indivíduo. Os examinadores foram calibrados para realização dos exames epidemiológicos alcançando
um nível de concordância intra e inter-examinador satisfatória (Kappa = 0,90). Para a análise dos dados
foi utilizado o programa SPHINX. Resultados: A maioria dos participantes deste estudo era do sexo masculino (60%), apresentou média de idade de 43,2 anos (dp=23,1), renda familiar de até um salário mínimo
(59,2%) e 63,1% cursou primeiro grau. As principais causas de deficiência foram o trauma e o acidente
vascular encefálico. O CPO-D médio do grupo participante do estudo foi de 15,4. Os indivíduos acima
de 60 anos apresentaram o CPO-D médio mais elevado (26,3). Dos componentes do CPO-D, a cárie
dental foi observada com maior frequência na faixa etária de 0 a 6 anos, e 7 a 12 anos. Observou- se um
aumento gradativo das restaurações na faixa de 13 a 59 anos, e alto índice de perda dentária em indivíduos
com mais de 60 anos. Conclusões: Existe uma relação positiva entre idade e experiência de cárie e um aumento significativo do componente perdido do índice CPO-D na faixa etária de 60 anos a mais, as pessoas com deficiência motora apresentaram um valor médio de CPO-D elevado. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: ivanafurlani@hotmail.com.br
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Programa de promoção de saúde do Paope/Univale: perfil dos assistidos
Ivana Oliveira Carvalho Furlani, Suely Maria Rodrigues, Marileny Boechat Frauches, Mylène Quintela
Lucca (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Pacientes Especiais, Saúde Bucal, Cárie Dentária, Doença Periodontal.
Área de Conhecimento: Saúde coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Em pessoas com necessidades especiais, observa-se maior frequência de manifestação
de doenças bucais devido às alterações funcionais, que lhes confere maior vulnerabilidade. Objetivos:
Conhecer o perfil sócio-econômico-demográfico, bem como os procedimentos odontológicos realizados nas pessoas com necessidades especiais, assistidos pelo Programa de Promoção de Saúde do
Polo Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial, de 2000 a 2014. Metodologia: Foram incluídos neste estudo 118 prontuários de usuários desse serviço. As variáveis identificadas foram:
idade, sexo, renda familiar, tempo de permanência no programa, patologias apresentadas e procedimentos odontológicos realizados nos usuários. A anotadora foi treinada pela pesquisadora visando a
padronização das informações coletadas. Para a análise dos dados foi utilizado o programa SPHINX.
Resultados: Os participantes apresentavam idade média de 28,2 anos (dp = 11,2) e a maioria era do
sexo masculino (61%). Grande parte dessa população tinha renda familiar de até 01 salário mínimo
(42,4%) e permaneceram no programa por mais de 05 anos (47,5%). As patologias mais frequentes
foram a deficiência mental pura (38,1%), paralisia cerebral (31,4%) e síndrome de Down (20,3%). Todos os indivíduos foram submetidos ao procedimento de profilaxia e aplicação tópica de flúor, a maioria (68,1%) a raspagem dentária. Do total da amostra 53,4% não receberam nenhum procedimento
restaurador e apenas 21,2% foram submetidos à exodontias. Conclusões: Conclui-se que os indivíduos participantes desse estudo são na maioria constituída do sexo masculino, com idade média de 28
anos. Boa parte dos assistidos pelo programa de promoção de saúde tem renda familiar de um salário
mínimo e permaneceram no programa por mais de 5 anos. Os procedimentos preventivos foram os
mais realizados, quando comparados com as restaurações e perdas dentárias, revelando possivelmente
uma efetividade do programa no controle das doenças bucais. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: ivanafurlani@hotmail.com.br
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Articulações entre Museu e Cidade: o caso de Governador Valadares/MG
Jéssica Cardoso, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Museu; patrimônio Cultural; arquitetura e urbanismo; história local; cultura local.
Área de Conhecimento: Arquitetura e Urbanismo - 6.04.00.00-5
Introdução: A identidade de um povo se expressa por meio do seu viver e da sua memória. Através
da memória o indivíduo revive suas experiências, dialogando com a sociedade à qual pertence. Essas
experiências necessitam de suporte físico: o bem cultural. Ele tem a capacidade de estimular a memória das pessoas conectando-as historicamente à comunidade, melhorando sua qualidade de vida. Por
isso a importância de analisar as funções que o museu insere na cidade através do espaço musealizado,
destacando a cidade de Governador Valadares. Objetivos: Compreender o caráter social e cultural que
o museu assume na cidade de Governador Valadares enquanto espaço musealizado. Metodologia: Os
procedimentos serão: pesquisa exploratória e bibliográfica para compreensão do tema e fundamento
teórico. Para complementar e focar no caso em Governador Valadares, estamos realizando uma pesquisa de campo, por meio de entrevista semiestruturada. Resultados: Com base em resultados parciais
percebemos que os museus são espaços de tradução, da fusão de horizontes, de encontro entre os diferentes olhares. Ressalta-se, portanto, a importância do estudo das funções que o museu assume enquanto espaço musealizado. A identificação de pontos e estratégias que possibilitem a interação entre
o museu e a cidade de Governador Valadares possibilita a percepção de diversos tipos de obstáculos e
de ações que os museus vivenciam no contexto urbano. Conclusões: Diante dos dados parciais, pode se
concluir que a arquitetura em articulação com a memória faz com que a cidade seja vista de um olhar
diferente, como um espaço que se reveste de várias temporalidades e sentidos. Um espaço que abriga
essas múltiplas temporalidades, sem dúvida é o museu, cujo papel, vai além de depósito de documentações, exposição de bens culturais e preservação. Ele desenvolve um papel educacional, histórico e preservacionista de memórias. Os museus são geradores de conhecimentos e desenvolvimento da cultura.
Contato: jessicacardoso.arq@hotmail.com
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SIGNWRITING: proposta de transição para a Língua de Sinais como mecanismo pedagógico
para alunos surdos
Jessika Rocha de Moura; Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: SignWriting; transcrição para a Língua Brasileira de Sinais; alunos surdos.
Área de concentração: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A Libras – Língua Brasileira de Sinais – é a primeira língua da Comunidade Surda em nosso país, entretanto, ao não possuir uma escrita própria, obriga seus usuários a adotarem uma segunda
língua para comunicarem de forma escrita. Assim, os alunos surdos possuem a Libras como sua primeira língua (L1), onde se comunicam com uma língua espaço/visual, e a Língua Portuguesa como a
segunda língua (L2), para desenvolverem especificamente a escrita. Esta proposta pedagógica bilíngue
apresenta falha na medida em que há dificuldades para os alunos surdos produzirem textos na modalidade escrita, utilizando-se de uma língua oral/auditiva para tanto. O sistema SignWriting apresenta-se
como uma alternativa para a transcrição da Língua de Sinais, adaptando-a à sua própria ortografia. Objetivos: Identificar o SignWriting como mecanismo pedagógico para o ensino de alunos surdos, a partir
do registro ortográfico das estruturas básicas para a Libras: posição de mão, movimentos e contatos.
Metodologia: pesquisa teórica cuja metodologia de pesquisa é a revisão bibliográfica (Minayo, 1994),
com leituras de atividades que visam aproximar-se da realidade dos alunos surdos em suas dificuldades
pedagógicas, a partir dos Estudos Surdos (Capovilla & Raphael, 2012; Giraffa, Santarosa e Campos,
2000; Novaes, 2010; Stumpf, 2002; Barreto & Barreto, 2012). Resultados: Trata-se de um novo método sistemático de registro da Língua de Sinais, cujos estudos no Brasil ainda são incipientes, com o
objetivo de se registrar os movimentos e tipos de contato gestuais, apresentando-se como a escrita de
sinais necessária para subsidiar novas práticas pedagógicas com os alunos surdos, para que consigam,
de forma mais aprimorada, adquirirem a sua própria Língua de Sinais e também a Língua Portuguesa.
Conclusões: Conclui se que o SignWriting corresponde a mais um instrumento pedagógico de significativa importância na inclusão, desenvolvimento e emancipação de alunos surdos. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: jessika0302@hotmail.com
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Mapas temáticos no auxílio do desenvolvimento estratégico institucional e comunitário
Jhonatan Paulo Oliveira de Souza, André Correa, Thomas Werner Jeffré(orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Geoprocessamento, Produção de mapas, análise de dados Área de conhecimento:Geocartografia– 1.07.05.07-4
Introdução: A utilização de representações gráficas e/ou visuais vem auxiliando ohomem desde a criação do primeiro computador pessoal pela empresa IBM em 1981. Desde então muitas novas tecnologias surgiram, que possibilitam inúmeras atividades produtivas fazendo uso de softwares desenvolvidos para o fim de análise de território. Tais software são chamados de SIG (Sistema de informação
Geográfica) e permitem vários meios de análises quantitativas e qualitativas. Por esse motivo foram
utilizados para o desenvolvimento de mapas que visam informar, exemplificar, e atualizar as pessoas
que fazem acesso a estes buscando informações relevantes sobre temas de interesse, tomada de decisão, gestão e ordenamento territorial, para fins particulares como públicos. Objetivos: Executar até 3
estudos científicos demostrando as capacidades da plataforma SIG-OBIT e divulgar o conhecimento sobre sua utilidade para o meio científico e comunitário. Metodologia: Utilizando a geocartografia
que é o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de
elaboração de cartas geográficas e o geoprocessamento que é processamento informatizado de dados
georreferenciados. Resultados: Foram desenvolvidos mapas temáticos que serão utilizados para uma
gama de atividades de análise de dados e desenvolvimento de resultados pertinentes aos objetivos propostos. Sendo assim através de sua análise podemos afirmar a concentração dos alunos da UNIVALE como também a densidade populacional de Governador Valadares. Conclusões: O geoprocessamento traz benefícios para o meio onde é aplicado, por meio de implicações que podem ser usados
por inúmeras instituições, sejam elas privadas ou públicas. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: jdsjhonatan@hotmail.com
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A afetividade na vida da família do emigrante
José Soares dos Santos Junior
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Migração, Família, Afetividade.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: A década de 1980 foi um período de crise econômica no Brasil, a classe média vê seu poder
aquisitivo cair e a emigração torna-se uma grande possibilidade para fugir da crise. Na microrregião de
Governador Valadares, a saída é vislumbrada através da emigração para os EUA, fato que causa não somente o distanciamento físico das famílias, mas também o distanciamento afetivo. Objetivos: Descrever
os efeitos da emigração na vida afetiva da família do imigrante, destacando as principais consequências
da emigração no relacionamento dos familiares.Metodologia:O estudo foi feito a partir de coleta de
dados realizada em 2008, através da aplicação de doze questionários aos familiares dos emigrantes que,
residem nos municípios mineiros de Governador Valadares e Alpercata.O artigo foi também baseado na
revisão bibliográfica de obras relacionadas à temática. Resultado: A família quando em pleno exercício de
suas atribuições é a instituição responsável em promover agregação social de seus membros e tem como
função ser a “geradora de afeto”. A emigração tem resultado no distanciamento e estranhamento afetivo
dos familiares. A maioria dos entrevistados (98%) considera que após a emigração do seu familiar a vida
econômica melhorou significativamente, contudo, todos afirmam que o aspecto negativo da emigração é
a saudade e o comprometimento da vida afetiva. O distanciamento, a sensação de abandono e a falta do
carinho são as grandes perdas listadas pelos entrevistados. Conclusões: A partir de certo tempo os efeitos
da emigração na vida afetiva são sentidos de modo marcante pelos familiares que relatam a ausência e
o distanciamento emocional e afetivo como as principais consequências.Apoio FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: soaresjs@hotmail.com
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Indicadores de saúde da população acometida com neoplasia maligna de câncer do colo do
útero em Belo Oriente, MG
Josiane Márcia de Castro, Mayara Ribeiro Jerônimo Fernandes, Elaine Anastacia de Sousa, Gulnara
Patrícia Borja Cabrera (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Prevalência; Neoplasias uterinas; Neoplasia Intraepitelial Cervical
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: No Brasil, o câncer do colo uterino junto com o de mama está entre as neoplasias mais
frequentes na população feminina, com uma estimativa de aproximadamente 20 mil casos novos ao
ano. Mesmo diante dos avanços tecnológicos em saúde, esse tipo de câncer continua se mantendo
como um grave problema de saúde público devido a sua elevada morbimortalidade. O Brasil tem o
programa nacional de combate ao câncer de colo de útero- Siscolo, que é baseado em triagem por
citologia cervicovaginal em mulheres entre 25 a 59 anos de idade, porém em muitas regiões, o diagnóstico ainda é feito em estágios avançados da patologia. Um estudo recente mostrou que no Município de Belo Oriente de Minas o programa SISCOLO teve uma baixa cobertura, que pode sinalizar
a futuro, seu impacto nas tendências de mortalidade e letalidade.Objetivo: Avaliar a taxa de prevalênciadas internações hospitalares e os coeficientes de mortalidade e letalidade das notificações de óbitos por neoplasia maligna do colo uterino no Município de Belo Oriente de Minas. Metodologia: trata-se de um estudo observacional descritivo, utilizando bancos de dados dos ingressos hospitalares e
as notificações de óbitos por neoplasia maligna de colo uterino entre 2008 a 2015 correspondentes
ao Municipio de Belo Oriente de Minas. Resultados:Entre o ano de 2008 a 2015a prevalência total de
neoplasias malignas de colo uterino foi de 65,4/10.000hab com maior número de casos na faixa de
50 a 54 anos (23/1000hab.),atingindo um coeficiente de mortalidade de 11,2/10000hab e de letalidade de 17% no período estudado. Conclusões: Os resultados mostraram um elevado coeficiente de
letalidade, mostrando a necessidade de intensificar as ações para melhorar a cobertura na prevenção
que auxilia no diagnóstico precoce de lesões, favorecendo ao tratamento antes que a neoplasia cervical maligna se desenvolva, contribuindo dessa maneira para a diminuição da morbidade e mortalidade.
Contato: gulnara.borja@univale.br
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Impacto temporal da cobertura vacinal em um território do leste de Minas Gerias nos cinco
primeiros anos de vida
Josiane Márcia de Castro, Mayara Ribeiro Jerônimo Fernandes, Gulnara Patrícia Borja Cabrera (Orientadora).
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chaves: Imunobiológicos, Cobertura vacinal, doenças imunopreveníveis
Área de conhecimento: Saúde Pública – 4.06.02.00-1
Introdução: A vacinação é uma das medidas mais eficazes e de melhor custo-benefício na prevenção
de doenças infecciosas imunopreveníveis. No Brasil, foi instituído o Programa Nacional de Imunização (PNI), com objetivo de coordenar ações sistemáticas de vacinação em esfera nacional, através
das Equipes de Saúde da Família, com um caráter interdisciplinar, numa base territorial delimitada. O
Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Mundial da Saúde, considera adequada uma
cobertura vacinal acima de 95,0% da população-alvo contra qualquer doença imunoprevenível e estipulou como meta, atingir 100,0% de crianças menores de um ano de idade com todas as vacinas do
esquema vacinal básico. Objetivos: Analisar as notificações das doenças imunopreveníveis em crianças
menores de 5 anos, para avaliar a efetividade e eficiência do PNI. Metodologia: trata-se de um estudo
temporal retrospectivo das notificações das doenças imunopreveníveis em crianças menores de 5 anos
no município de Ipatinga entre 2015 a 2014 em dados obtidos no SINAN/NET 5.1, considerando
que foi atingida a meta municipal de 100% na população estudada. Resultados: Os resultados mostraram que no período estudado não houve notificações de Difteria e Poliomielite sendo uma prova
incontestável do enorme benefício que é oferecido às populações por intermédio das vacinas contra
essas doenças. Outras têm cobrado importância, como Varicela, Caxumba, Coqueluche e Meningite.
No município estudado foi observado um número crescente de varicela desde 2008, atingindo o maior
número em 2010 com 467 notificações. No ano 2014 foi introduzido a nível nacional a Tetra viral que
inclui a vacina contra o vírus da varicela. Conclusões: O PNI atingiu a meta de cobertura no Município estudado, porém foi verificada a ré emergência de outras doenças. O impacto da introdução de
novas vacinas deverá ser avaliado em longo prazo. Apoio: Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga.
Contato: gulnara.borja@univale.br
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Percepção e conhecimento: estudo com moradores de um território endêmico da leishmaniose
Josiane Márcia de Castro, Lucas Duarte Ferreira Vieira, Flávio de Lacerda Costa, Suely Maria Rodrigues, Gulnara Patrícia Borja Cabrera (Orientadora)
Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chaves: Percepção, Cachorro, Conhecimento, Leishmaniose
Área de conhecimento: Saúde Pública – 4.06.02.00-1
Introdução: A leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose transmitida ao homem através da picada de
insetos pertencentes à subfamília Phlebotominae. O cão é considerado o principal reservatório domiciliar e peridoméstico da L. (L.) infantum. A OMS como ferramentas de controle preconiza três medidas principais como: destruição do inseto vetor, tratamento dos casos humanos e eliminação dos
reservatórios (cães sintomáticos e soropositivos). No Brasil anualmente se eliminam até 23.000 cães
por ano, medida que tem afetado a relação homem-cachorro num território simbólico, evidenciando pertencimento e aumentando o risco de transmissão da zoonose. Objetivos: Avaliar a percepção
dos residentes em bairros endêmicos sobre o reservatório e o conhecimento acerca do agravo para
identificar os modelos predominantes do processo saúde-doença. Metodologia: Tratou-se de um estudo observacional, descritivo, com abordagem qualitativa. Participaram preliminarmente 10 indivíduos
notificados no SINAN com LV e não notificados, que residem em áreas endêmicas de Governador
Valadares. Para coleta de dados foi realizada uma entrevista semiestruturada com questões relacionadas ao conhecimento sobre Leishmaniose. Para análise dos dados utilizou-se a técnica de Análise de
Conteúdo de Bardin. Resultados: O estudo revelou que a maioria dos entrevistados entende a forma
de transmissão da doença, afirmando que “se pega através do mosquitinho” e consideraram que sacrificar o cão é uma das formas de controle da doença, apesar da relação afetiva estabelecida. Conclusões:
Os indivíduos entrevistados compreendem o processo saúde-doença, através do modelo biomédico e
processual por conhecer a forma de transmissão, e por considerar a eliminação do reservatório como
uma forma de prevenção primaria respectivamente. Estes dados poderão subsidiar delineamento de
estratégias educativas direcionadas aos atores sociais envolvidos na temática. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: josianecastro77@yahoo.com.br.
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A aplicabilidade da Política Nacional de Mobilidade Urbana
Júlia de Paula Vieira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Política Nacional de Mobilidade Urbana, dificuldade orçamentária, pequenos municípios, especificidades geoespaciais.
Área de conhecimento: Direito Administrativo – 6.01.02.06-3
Introdução: A Política Nacional de Mobilidade Urbana, sancionada pela Lei 12.587 de 03 de janeiro de
2012, tendo como objetivo a contribuição ao acesso universal à cidade, com criação de condições que auxiliem para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano por
meio de planejamento e gestão. Fundada nos princípios da acessibilidade, desenvolvimento sustentável,
equidade, eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano. Entretanto,
esta lei é demasiadamente onerosa e não leva em consideração as especificidades geoespaciais de cada
município por ser uma norma geral de âmbito nacional e transporte urbano.Objetivos: Analisar a Política
Nacional de Mobilidade Urbana em face da dificuldade orçamentária dos pequenos municípios e suas
especificidades geoespaciais. Metodologia: Pesquisa qualitativa utilizando revisão bibliográfica e dados
secundários como pesquisas e documentos públicos dos pequenos municípios a serem estudados. Resultados: Nos pequenos municípios pode ocasionar o risco de não produção de eficácia dessa lei e decorrentes sanções, em face da dificuldade orçamentária e especificidades geoespaciais, servindo como hipótese
de solução para tal empasse o planejamento urbano sustentável, integrado e participativo de ações governamentais, favorecendo o crescimento econômico e sustentável, envolvendo a participação de vários
municípios em idêntica situação, com a criação de consórcios públicos intermunicipais, verificando a viabilidade do Fundo Nacional de Mobilidade Urbana e descentralização política. Conclusões: Para que haja
a efetiva aplicabilidade da Política Nacional de Mobilidade Urbana em pequenos municípios, é necessário
verificar especificidades geoespaciais e criar consórcios intermunicipais para elaboração de plano diretor e receber auxílios governamentais para implantar mobilidade urbana sustentável nessas localidades.
Contato: juliadepaulavieira@hotmail.com
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Para além dos benefícios físicos: o exercício físico como tratamento da doença de Alzheimer
Julimara Gomes dos Santos; Larissa Pires Andrade; Thays Martins Vital; Gilson Fuzaro Junior; Marcelo
Garuffi; José Luiz Riani Costa (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
– Campus Rio Claro.
Palavras-chave: Distúrbios de comportamento; Alzheimer; Exercício Físico.
Área de conhecimento: Educação Física – 4.09.00.00-2
Introdução: A doença de Alzheimer (DA), caracterizada por declínio cognitivo e funcional, também
acarreta distúrbios neuropsiquiátricos responsáveis por impor grande sobrecarga ao cuidador. O exercício físico tem sido utilizado como aliado do tratamento doença, mas são poucos os estudos com idosos
no estágio avançado. Objetivos: Avaliar o efeito de um programa domiciliar de exercícios motores e
cognitivos em aspectos neuropsiquiátricos de idosos com DA avançada. Metodologia: Neste estudo,
de caráter longitudinal, participaram 16 idosos com DA em estágio avançado, avaliados no momento
pré e pós-intervenção de 12 semanas e após um follow up de mesma duração. Utilizou-se como instrumento o Inventário Neuropsiquiátrico (NPI), respondido pelos cuidadores. A intervenção caracterizou-se pela realização de exercícios motores e cognitivos com frequência de cinco vezes por semana, com duração de 30 minutos por dia, propostos por um manual. Para análise dos dados utilizou-se
estatística descritiva e ANOVA de Friedman, com p ≤ 0,05. Resultados: Houve diminuição no escore
total do NPI após a intervenção, seguido de um aumento no momento final do follow up. Porém,
as alterações não se mostraram significativas entre os momentos. Apesar disso, os resultados em mediana parecem sugerir que houve redução da frequência e intensidade especificamente dos distúrbios
de agitação, apatia, irritabilidade e comportamento motor aberrante nos primeiros três meses de intervenção, quando houve a presença do profissional de saúde. Conclusões: O estudo demonstrou que
intervenções com atividade motora e cognitiva para idosos com DA avançada são possíveis, mas que o
acompanhamento por profissionais de saúde é fundamental para atingir melhores resultados. Com isso,
pretende-se incentivar a formulação de políticas públicas para a população com DA. Apoio: FAPESP.
Contato: julimaraefi@yahoo.com.br.
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Quem são e que dificuldades enfrentam os cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer
avançada?
Julimara Gomes dos Santos; Larissa Pires Andrade; Thays Martins Vital; Grazieli SilvaTúbero; Marcelo
Garuffi; José Luiz Riani Costa (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Câmpus Rio Claro.
Palavras-chave: Cuidador Familiar; Cuidador Formal; Alzheimer; Perfil.
Área de conhecimento: Educação Física – 4.09.00.00-2
Introdução: A doença de Alzheimer é uma patologia associada à perda de independência e autonomia do
paciente para a realização das atividades de vida diária, exigindo a assistência de cuidadores formais ou
informais. A alta demanda e complexidade das tarefas do cuidador pode gerar sobrecarga física e emocional, causando prejuízo sobre sua saúde. Desta forma, a DA constitui um problema de saúde pública
que envolve paciente e cuidadores, sendo necessário conhecer o perfil, as necessidades e as dificuldades
apresentadas por este grupo para melhor atendê-los. Objetivos: Caracterizar os cuidadores de idosos com
DA avançada a partir de variáveis sociodemográficas, de formação e de saúde e, analisar as dificuldades
percebidas na função de cuidar. Metodologia: Realizou-se um estudo descritivo, transversal, de abordagem quanti-qualitativa, com participação de 15 cuidadores que responderam a uma anamnese e uma
entrevista semiestruturada. Utilizou-se mediana, desvio interquartil, amplitude e porcentagem para os
dados quantitativos e um enfoque interpretativo para os dados qualitativos. Resultados: O perfil sociodemográfico dois cuidadores foi: mulher, casada, na maioria das vezes, filhas do paciente, com idade entre
40 a 50 anos e cerca de oito anos de estudo. Grande parte era de familiares, sem formação para o cargo
e que não realizavam atividade física sistematizada. Conclusões: As patologias mais frequentes foram a
hipertensão e o diabetes. As dificuldades relatadas foram: falta de apoio; falta de preparo; distúrbios de
comportamento e perda da independência. Não ter apoio foi a queixa mais recorrente. Espera-se que
este estudo contribua para o planejamento de políticas públicas, como: programas de atividade física;
redes de apoio; cursos de formação para cuidadores formais e programas de orientação para cuidadores
informais, contribuindo para melhora da qualidade de vida do cuidador e do paciente. Apoio: FAPESP.
Contato: julimaraefi@yahoo.com.br.
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Avaliação da atividade antifúngica do eugenol frente às linhagens de Cryptococcus gattii e
Cryptococcus neoformans
Júnia Carla de Oliveira Alves; Gabriella Freitas Ferreira; Brenda Syan; Áquila Malta; Luciana Souza
Guzzo (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Eugenol; Criptococose; Cryptococcus gattii; Cryptococcus neoformans; Atividade
antifúngica.
Área de conhecimento: Microbiologia aplicada – 2.12.02.00-1
Introdução: A criptococose é uma micose sistêmica que afeta milhares de pessoas em todo o mundo
e que tem como agentes etiológicos os fungos Cryptococcus gattii e Cryptococcus neoformans. Essa
doença acomete principalmente os pulmões e o sistema nervoso central e tem alta letalidade, principalmente em pacientes imunocomprometidos. Objetivos: Avaliar o mecanismo de ação antifúngica do eugenol frente às linhagens de C. gattii e C. neoformans. Metodologia: Avaliou-se a concentração inibitória
mínima do eugenol por ensaio de microdiluição em placa, seu efeito fungicida ou fungistático e o tempo
que o eugenol leva para exercer seu efeito sobre C. gattii e C. neoformans através da curva de morte.
Foi também analisada a interação medicamentosa por meio do ensaio checkerboard entre o eugenol e os
fármacos antifúngicos fluconazol e anfotericina B e o protetor osmótico sorbitol. Também foi efetuada
a análise morfométrica do efeito do eugenol sobre as espécies fúngicas de interessse. Resultados: Observou-se que o eugenol exerce efeito fungicida frente às linhagens de C. gattii e C. neoformans estudadas e
ainda que a ação frente à C. gattii é de 36 horas, sendo mais rápido que sobre C. neoformans (72 horas).
O ensaio checkerboard mostrou que não há interação entre o eugenol e os fármacos fluconazol e anfotericina B e entre o eugenol e o sorbitol. A não interação com o sorbitol indica que o eugenol não age
por estresse osmótico. A análise morfométrica mostrou que o eugenol causa redução do diâmetro celular
e da cápsula e aumento da superfície celular de C. gatii e C. neoformans. Conclusões: Os resultados do
presente trabalho mostra o mecanismo de ação antifúngica do eugenol frente à C. gattii e C. neoformans, fornecendo evidências de que esse efeito é resultante da alteração morfológica nestas linhagens.
Contato: junia.prof@hotmail.com
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Levantamento do descarte incorreto de medicamentos no solo e rede de esgoto em Governador Valadares
Karen de Paula Moura Belo; Ivana Cristina Ferreira Santos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Descarte de medicamentos, rede de esgoto, gerenciamento de resíduos, dano ambiental.
Área de conhecimento: Farmácia – 4.03.00.00-5
Introdução: A prática de descarte de medicamentos em rede de esgoto ou em lixo doméstico ocorre
frequentemente pela população. Na cidade de Governador Valadares não há programas visando o correto descarte de medicamentos pela população. Embora no Brasil possua políticas de gerenciamento de
resíduos sólidos, não há regulamentação específica para o destino final do medicamento descartado pela
população. Mesmo com toda legislação vigente, tais práticas não são cumpridas à risca comprometendo
assim o meio ambiente. A conscientização da população é a melhor ferramenta para mudança desse quadro, visto que é a mais afetada e prejudicada. Objetivos: investigar como é realizado o descarte de medicamentos pelos habitantes dos bairros Grã-Duquesa, Vale do Sol II, Vera Cruz e Centro do munícipio de
Governador Valadares. Metodologia: Coleta de dados através de aplicação de 200 questionários nos bairros: Grã-Duquesa, Vale do Sol II, Vera Cruz e Centro do munícipio de Governador Valadares, dividindo
50 por bairro, os indivíduos devem ser maiores de 18 anos. No questionário será indagado à população
quanto ao descarte de medicamento em domicílio. Posteriormente, a partir desses dados serão realizados cálculos baseados na população do município de Governador Valadares em que os resultados serão
demonstrados em gráficos. Resultados: Espera-se obter através dessa pesquisa, um parâmetro a respeito
do discernimento, dos moradores dos bairros escolhidos para o estudo, tem quanto ao descarte de medicamento. Espera-se identificar o grau de percepção do morador quanto a possíveis danos que o descarte
pode causar ao meio ambiente. Conclusões: Conclui-se que este trabalho será de grande relevância uma
vez que nenhum trabalho deste tipo foi feito na região. Além disso, será de grande importância para servir
como referencial do grau de percepção do indivíduo quanto ao descarte do medicamento de forma correta.
Contato: karen_belo@hotmail.com
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Desempenho do CPR substituindo o pó de quartzo por resíduos provenientes da serragem de
granito, submetido à compressão axial simples.
Keilamar Miranda de Souza; Anderson Caetano Gusmão (Orientador); Adriana de Oliveira Leite Coelho (Co-Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: concreto, pós reativos, quartzo, granito, compressão.
Área do Conhecimento: 3.01.01.01-8 – Materiais e Componentes Construção
Introdução: O concreto é o material de construção mais utilizado no mundo e, ao longo dos anos, o
desenvolvimento de novos concretos vem sendo ampliado devido à necessidade de se obter estruturas
com características especiais. Diante disso, surgem novas tecnologias que visam desenvolver concretos
especiais, através do aprimoramento de suas propriedades, aumentando desta forma a sua eficiência e desempenho. Trata-se de um concreto sem agregado graúdo, composto apenas por pós reativos (com elevada atividade pozolânica), aditivo e água, que atinge altíssimas resistências. Objetivos: Este trabalho tem
como intuito incorporar resíduos provenientes da serragem do granito na produção do CPR, substituindo o componente pó de quartzo. Metodologia: Foi escolhido este resíduo por ser um material fino, que
se assemelha ao pó de quartzo. Desta forma, este trabalho visa o estudo do CPR aplicando metodologias
utilizadas em pesquisas anteriores, partindo do desenvolvimento da mistura com a introdução de resíduo
de granito. Resultados: Foram utilizados dois tipos de resíduos, sendo um da região de Governador Valadares- MG e o outro de Cachoeiro de Itapemirim – ES, para análise das características dos materiais e dos
resíduos empregados e também, comparadas algumas propriedades do CPR sem resíduos e do CPR com
resíduos, como sua resistência à compressão axial simples. Conclusões: Esta pesquisa é mais uma contribuição ao desenvolvimento do Concreto de Pós Reativos com novos materiais e uma forma de desenvolver um produto mais sustentável, de tal forma que minimize a quantidade de resíduos no meio ambiente.
Contato: keilamar_miranda@hotmail.com
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Brincadeiras tradicionais x Jogos tecnológicos: uma perspectiva da atualidade na Educação
Infantil		
Larissa Sellos Pereira de Lima, Dinalva dos Santos Costa, Sandra Aparecida Barbosa Souza, Tayane
Valentim de Andrade, Wécely Cristina da Silvae Valdicélio Martins dos Santos (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave: Jogos, tecnologia, tradicional, desenvolvimento infantil
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução:O ato de brincar acompanha a humanidade em diferentes épocas e culturas. O que diferencia a característica da brincadeira é a cultura em que ela está inserida. Associar brinquedo e cultura
pode ser o caminho para desvendar as possibilidades de intervenções no desenvolvimento da criança. Percebe-se que o crescimento dos jogos eletrônicos é uma constante na vida das crianças e diante
disso as práticas de brincadeiras tradicionais ficam em segundo plano dando oportunidade para outros tipos de jogos. Fugir desta realidade não seria a solução, assim o EMEIF Pastor Martin Luther
King Junior, junto com as bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID - Educação Infantil, oportunizou momentos de reflexão e aprendizagem associando brincadeiras
tradicionais a jogos eletrônicos. Objetivos:Resgataras brincadeiras tradicionais vivenciadaspelas crianças, levando inovação tecnológica, fazendo um paralelo entre as duas vivências na formação integral
das crianças. Metodologia:Levantamento de dados qualitativos referentes às brincadeiras tradicionais
da região. Pesquisas investigativas junto à comunidade referente aos jogos eletrônicos. Construção e
criação de materiais didáticos associados a recursos tecnológicos. Práticas de brincadeiras tradicionais e jogos eletrônicos. Resultados:Percepção do desenvolvimentodas crianças no aspecto cognitivo, concentração e resolução quanto a complexidade geral do jogo eletrônico. Entusiasmo, interação
e cooperação quanto às atividades tradicionais.Ambas as atividades proporcionam o enfrentamento
de desafios, gerando prazer e conhecimento. Conclusões:Os educadores devem resgatar as brincadeiras tradicionais e as incorporar ao cotidiano escolar, fazendo uma simbiose entre o que se brinca na
rua e as novas tecnologias, permitindo que as crianças tenham acesso a esse recurso valioso, havendo um equilíbrio nos dois aspectospara o desenvolvimento integral infantil. Apoio:PIBID/CAPES.
Contato: lasellos@gmail.com
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A Comunicação através do Quenya para além da obra de J. R. R. Tolkien
Lettícia Gabriella Carvalho de Oliveira, Lauro Almeida de Moraes (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce (Univale)
Palavras-Chave: Comunicação; Ficção; Linguagem; Mídia; Quenya.
Área de conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: Criado por J. R. R. Tolkien, o Quenya é um idioma élfico que ultrapassa as barreiras literárias
para o âmbito real, conquistando estudiosos e falantes. Autor dos livros O Hobbit (1937), O Silmarillion
(1977) e da trilogia O Senhor dos Anéis (1954), Tolkien inventou as línguas, para, posteriormente, criar
através de narrativas fantásticas os mundos aos quais estas pertenciam e seus respectivos falantes. Em
meados de 1915, começou a desenvolver o mais popular e completo de seus idiomas fictícios: o Alto-Élfico, conhecido como Quenya. Este artigo correlaciona linguagem, comunicação, semiótica e filologia,
a fim de explicar o fenômeno da linguística tolkieniana e sua divulgação através dos meios de comunicação. Objetivos: Com o objetivo de analisar a comunicação através do Quenya, este trabalho pretende identificar os instrumentos comunicacionais utilizados para a disseminação deste dialeto no plano
concreto. Metodologia: Sendo uma pesquisa de natureza exploratória, realizou-se pesquisa bibliográfica
que contemplou obras das áreas da Comunicação, Semiótica e Linguística, além de pesquisa documental
envolvendo as obras de J. R. R. Tolkien e levantamento de dados nos portais Valinor e Ardalambion.
Resultados: Identificou-se que a tradução intersemiótica realizada entre os livros e os filmes e os portais
e fóruns temáticos na internet, são as principais mídias responsáveis pela disseminação deste dialeto
no plano concreto. Conclusões: Percebeu-se que os meios não só propagam o próprio discurso, bem
como canalizam em si as formas de discurso produzidas, disseminando-as ao seu modo. Sendo assim,
o que faz a língua criada em meados de 1915 no âmbito fictício tornar-se um dialeto utilizável são os
meios através dos quais ela ganha visibilidade, como os portais temáticos na internet, os livros, os filmes e os estudos desenvolvidos no meio acadêmico, apresentando assim, o Quenya ao público amplo.
Contato: letticiagabriella@outlook.com
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Meta-análise preliminar dos fatores epidemiológicos da Leishmaniose visceral humana e canina no mundo
Lucas Duarte Ferreira Vieira, Flavio de Lacerda Costa, Camila dos Santos Oliveira, Marlucy Rodriguez
Lima, Pedro Henrique Ferreira Marçal, Gulnara Patrícia Borja-Cabrera (Orientadora)
Núcleo de Pesquisa das doenças Negligenciadas Regionais (NUPEDNERE), Universidade Vale do Rio
Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Leishmaniose, Urbanização, Leishmaniose Tegumentar Americana, Epidemiologia.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A Leishmaniose Visceral humana (LVH) é uma das seis mais importantes doenças infecciosas. Objetivos: Será identificar em uma extensão global a prevalência e a distribuição da Leishmaniose
Visceral Humana(LVH) no mundo e os fatores de risco associados à doença. Metodologia: Foi efetuado
um estudo de meta-analise preliminar em 36 artigos encontrados no site de busca www.pubmed.com com
as palavras chaves: Leishmania, epidemiology e risk factors. Inicialmente foram coletados dados de 18
artigos em cinco continentes: Ásia, África, Europa e América sobre a prevalência, incidência, distribuição
por gênero, faixa etária, fatores socioeconômicos, aspectos relacionados ao ciclo epidemiológico como a
presença do vetor e reservatório canino. Foram determinadas as medias, IC95%, e o nível de significância
com o teste t Student. Resultados: Dos 18 artigos analisados foi observado enquanto a distribuição do
gênero que a maioria foi do sexo masculino (Media= 67,65 IC95%= 64,64-74,46), por outro lado o feminino apresentou uma media de 32,21, IC95% 25,5-39,17. A análise dos resultados mostra que o gênero
masculino apresenta uma media acima do IC95% do feminino. Somente cinco artigos analisaram o coeficiente de mortalidade. A média do coeficiente de mortalidade foi de 4,99/100.000hab., enquanto a letalidade foi de 8,50% destacando-se o trabalho efetuado em Governador Valadares em 2013 com 16,2%.
A distribuição por idade mostrou que em cinco artigos a doença foi verificada em 65,86% na faixa menor
que cinco anos. Com respeito a fatores socioeconômicos somente 30% dos trabalhos apresentaram como
fator de risco a pobreza e 62% a urbanização da doença. No que diz respeito ao ciclo epidemiológico da
doença somente 35% identificaram os vetores e 25% o cão como reservatório. Conclusões: Os resultados
mostram a distribuição urbana da doença, em faixas de risco, maior nos homens e relacionados com fatores socioeconômicos que confirmam a doença relacionada com a pobreza. Apoio: PIBIC- FAPEMIG.
Contato: lukinha-duarte@hotmail.com.
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Subpopulações de célula B e T: um estudo do perfil de ativação celular em crianças Brasileiras
Luiz Roberto Alves de Oliveira Junior, Gabriela da Silveira e Nunes, Karen Cecilia de Lima Torres Navaro, Andrea Teixeira-Carvalho, Ana Maria Caetano Faria, Olindo Assis MartinsFilho
Universidade Federal de Minas Gerais –UFMG, Centro de Pesquisas René Rachou - FIOCRUZBelo
Horizonte
Palavras-chave: células de memória, criança e envelhecimento.
Área de conhecimento: Imunologia Celular –2.11.02.00
Introdução.A memória imunológica é caracterizada pelo aumento da frequência de células antígenos
específicas com atividade efetora, dois subtipos de células T de memória são descritos. Uma subpopulação são chamadas de células de memória central, que possui função efetora limitada e receptores de
migração para o linfonodo CD62-L, CCR7 e receptores co-estimulatórios CD27 e CD28,outra subpopulação são células de memória efetora que possui capacidade de resposta imediata, porém essas células
perdem a expressão de CCR7. Células B também apresentam dois subtipos de células de memória: células de memória clássica, tem sua origem nos centros germinativos e apresentam mutação nas sequências
de Imunoglobulina (Ig); e a memória não clássica, sua origem ainda é obscura, no entanto essas células carregam mutações em suas sequênciasIg. Objetivos:avaliar o perfil de ativação celular em crianças
brasileiras. Metodologia: imunofenotipagem de células mononucleares do sangue periférico. Resultados.
Subpopulações de células naive e de memória (T e B) foram analisadas em crianças a partir de 10 meses
a 16 anos de idade. As células naive de ambos os subtipos CD4+ e CD8+ apresentaram uma queda
progressiva com a idade, enquanto os perfis de células de memória central e efetora aumentaram com a
idade. Subpopulações das células B também apresentaram variação com a idade, células B naive apresentaramum aumento nas faixas etárias <1 a 4-8 anos, seguido de uma queda nos grupos 4-8, 8-11 e 11-16.
Já as células B de memoria clássicas diminuíram nas faixas etárias <1 e 2-4 seguido de aumento nas nos
grupos 4-8, 8-11 e 11-16 anos de idade. As frequências das células B de memória não clássicas diminuíra
nos grupos 1-2 e 2-4 anos e aumentaram nos grupos de 4-8 e 8-11 anos. Conclusões. Durante a infância
e adolescência há uma variação no subtipo de células estudados. Essas podem ajudar no desenho de
novas estratégia de vacinação nos grupos de indivíduos estudados.Apoio: CNPq; FAPEMIG e CAPES.
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Comportamento eleitoral na rede social: coxinhas e ptralhas sob prisma da psicologia das multidões
Manoel Assad Espindola
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-chave: Internet; eleitores; multidão; comportamento; política
Área de conhecimento: Comportamento Político – 7.09.03.00-0
Introdução: A velocidade com que as tecnologias têm mudado as relações sociais mobiliza esforços da
academia para compreender o papel dos agentes sociais nessa nova arena de socialização. Nas Ciências
Políticas e na Comunicação não é diferente. Afinal, as novas plataformas de interação têm transformado
a maneira como o cidadão consome a informação política e, principalmente, se comporta eleitoralmente.
Objetivos: Esse artigo busca entender o comportamento dos eleitores nas redes sociais digitais e demonstrar como o seu uso altera a maneira como cidadãos acessam, são expostos e/ou buscam a informação
política. Metodologia: Revisão da literatura a partir dos estudos das Teorias Sociológica e Psicossociológica do comportamento eleitoral, da Teoria da Polarização de Grupos e da Psicologia das Multidões. Resultados: Enquanto a teoria sociológica e a psicossociológica do comportamento eleitoral explicam o comportamento do eleitor a partir da formação dos grupos sociais e a teoria da polarização de grupos procura
justificar os seus extremismos, a Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon, aborda as características da
multidão e comportamento do indivíduo nela inserido. Conclusões: Multidão, num sentido genérico, significa apenas uma reunião qualquer de indivíduos, independente de gênero, raça, nacionalidade ou ideias.
Para Le Bon, em alguns casos, a coletividade transforma-se em uma multidão psicológica, ou seja, um
agrupamento de pessoas em que a personalidade individual desaparece, dando lugar a sentimentos, ideias
e ações que se orientam numa mesma direção. Como se antevisse o surgimento das redes sociais, Le Bon
já considerava que indivíduos separados geograficamente podiam adquirir as características de uma multidão psicológica. Partindo desse pressuposto, consideramos o grupo dos Coxinhas e dos Ptralhas como
multidões virtuais e explicamos o porque elas se comportam de maneira irracional e muitas vezes agressiva.
Contato: manoel.assad@gmail.com
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A representação dos jornalistas nas telenovelas da rede globo
Marcela Ferreira Gomes,Laisla Landas, Lauro Almeida deMorais (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras – chave: Telenovela, Rede Globo, Representação, Jornalista.
Área de conhecimento: Comunicação –6.09.00.00-8
Introdução:Os primeiros telejornais retratavam um jornalista formal, moldado e engessado. Hoje esse
tabu foi e continua sendo quebrado. E podemos identificar essas mudanças também nas telenovelas. A
ideia de abordar o tema é que, apesar de ficção, as telenovelas são como um espelho social que criam
representações televisivas para atingir o público. Essas representações se aproximam do cotidiano das
pessoas e também das características das mesmas, criando personagem de todos os aspectos e temas
diferenciados que são vivenciados na realidade, como o preconceito, racismo, crise familiar, violência,
homossexualismo e inúmeros outros. Objetivo: O objetivo da pesquisa é analisar o papel do jornalista nas telenovelas da Rede Globo e como ele é representado. Método: Usamos em nossa pesquisa,
referências bibliográficas que trabalham o tema, e as funções que a televisão tem em sua construção.
Foram utilizados livros da biblioteca da Univale, livros em pdf disponibilizados na internet e artigos já
publicados que abordam o crescimento da popularidade das telenovelas. Resultado: Com base na pesquisa realizada sobre a representação do jornalista nas telenovelas, especificamente na novela O Rei do
Gado e em Império, destacamos aspectos significativos nas questões culturais relacionadas à transmissão da informação e o comportamento na atuação dos personagens. O primeiro aspecto é que o meio
social em que o indivíduo vive modifica completamente sua forma de se comportar, de interpretar, e
de transmitir qualquer mensagem.Conclusões: Como jornalistas, ainda em formação, produzir artigos
com base em análises teóricas e críticas, é de suma importância para a construção de um profissional
no mercado e ainda como estudante. Observar a forma como o profissional é mostrado nas telenovelas
exercendo sua função é importante para estar ciente de como este profissional é visto e representado.
Contato: marcelaferreirajornalismo@gmail.com
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A lei menino Bernardo e a intervenção estatal no âmbito familiar
Marcelo Machado Júnior; Bárbara Mesquita Santos; Camila Campos Fernandes; Dayane de Souza; Hellen Caroline Santos Vieira; Yara Andrade; Marlene Franklin Alves (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-Chave: Intervenção Estatal, Lei Menino Bernardo, Vida Privada.
Área de conhecimento: Direito Civil – 6.01.03.01-9
Introdução: Depois de transpassados quatro anos de tramitação, aprovou-se o projeto de lei 7672/2010,
originário na Câmara dos Deputados. Fora gerada a Lei 13.010/14 que se popularizou com a alcunha de
“Lei da Palmada”, sendo que, fora rebatizada para “Lei do Menino Bernardo”, em homenagem ao menino do Rio Grande do Sul, Bernardo Boldrini, que teve o seu corpo encontrado as margens de uma estrada e tem como suspeitos de sua morte seu pai e sua madrasta. A referida lei altera o Estatuto da Criança
e do Adolescente ao estabelecer que tais tenham o direito de serem educados sem o emprego de castigos
físicos, bem como, sem o uso de tratamento cruel ou degradante. Objetivos: Buscou-se a compreensão
das disposições da denominada Lei do Menino Bernardo através de uma análise de sua constitucionalidade frente ao direito fundamental à vida privada.Metodologia: Foram usados como fontes bibliográficas
livros didáticos dentro e fora da seara do Direito, bem como, uma pesquisa quantitativa, probabilística
aleatória simples. Resultados: Observou-se que dificilmente se chegará a um consenso quanto à interpretação da Lei Menino Bernardo. Ainda que se chegue a conclusão de que essa lei coíbe, de fato, o emprego
da palmada na educação de Crianças e Adolescentes, viu-se que a população dificilmente mudará a forma
de educar os menores. Pouco ou nenhum vigor terá a norma. Conclusões: Após tantas polêmicas, depois de tanto tempo e dinheiro gastos, percebe-se nesta lei um completo desserviço por parte do poder
legislativo. O legislador errou em nada dizer. Errou em tentar positivar uma interferência desmedida na
autoridade parental. Bastaria maior investimento nos programas de prevenção e repressão que visam
a proteção das Crianças e Adolescentes para que todo tipo de violência contra os mesmos reduzisse.
Contato: marcelo.machado@live.com
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Regulação territorial e processos de legitimação de terras em Minas Gerais
Marcelo Machado Júnior; Haruf Salmen Espindola (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-Chave: Legitimação de Terras, Minas Gerais, Vale do Rio Doce.
Área de Conhecimento: História do Direito – 6.01.01.04-0
Introdução: O Estado de Minas Gerais, nos séculos XIX e XX, foi marcado pela busca de “terras
desocupadas” por parte de agricultores e criadores de gado. Os denominados posseiros procuravam
terras “sem dono” para ali se estabelecerem com suas culturas e criações. No Brasil essas terras eram
denominadas de devolutas e passaram a pertencer aos estados, a partir da Constituição Federal de 1891.
O Governo Mineiro regulamentou a ocupação das “terras devolutas” em seu território, por meio de
critérios que permitiriam a aquisição dos terrenos ocupados através da compra. Assim o posseiro se
transformava em proprietário. A esse mecanismo de compra do terreno pelo ocupante se denominou
Processo de Legitimação de Terras. Objetivos: Os processos de legitimação de terras apresentam diversas características específicas, conforme os casos particulares. Busca-se examinar os diferentes tipos
de situações que ocorrem nos processos referentes ao Vale do Rio Doce. Metodologia: Usa-se como
método de pesquisa a análise do banco de dados com 1701 processos de legitimação de terras referentes
ao Vale do Rio Doce. Resultados: O Estado, para não ir de encontro com os interesses daqueles que
detinham a posse ilegal das terras devolutas, regulamentou a distribuição destas terras. A maior parte dos
requerimentos de Legitimação de Terras foi aceito. A negativa ocorria, porém na maior parte era pela
falta do pagamento. Isso levava o terreno a hasta pública. Comprovou-se que apesar da Lei estabelecer
condições normativas, cada processo teve suas peculiaridades e podem ser classificados por tipo. Conclusões: Sem levar em consideração a viabilidade ambiental, mas o princípio da propriedade privada, o
governo tinha como foco proceder a legitimação das terras pelos posseiros. Apoio: BIC FAPEMIG.
Contato: marcelo.machado@live.com
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A figura feminina na publicidade de cerveja
Marcely Kennia de Oliveira, Jasminne Barbara do Carmo Silva; Kátia de Souza Martins; Carlos Tadeu
Lira Vieira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Figura feminina, publicidade, cerveja.
Área de conhecimento: Linguística–8.01.00.00-7
Introdução: A veiculação da figura da mulher de forma erotizada nas publicidades de cerveja é uma
forma de persuasão do público alvo que em sua maioria é masculino. A indústria midiática utiliza-se
da inserção de belas mulheres, que propagam a imagem da mulher desejável sexualmente. Neste tipo
de publicidade faz-se alusão ao consumo e desejo pela cerveja, uma vez associada também aos desejos sexuais dos consumidores. A mulher não apresenta nenhuma característica que revalide os seus
direitos, geralmente são retratadas como submissas. Objetivos: Analisar o discurso publicitário contextualizado na propaganda de cerveja envolvendo a figura feminina e os mecanismos de produção de
sentido através da intencionalidade da imagem, relacionar conceitos e abordagens do gênero do discurso utilizado nas propagandas.Metodologia: Analise de imagens contidas nos sites de grandes marcas
cervejeiras brasileiras que usam a mulher como principal elemento de propagação do produto, pesquisa bibliográficas de teóricos que fundamentam a análise do discurso, a fim de analisar os elementos lingüísticos contidos no discurso publicitário.Resultados: Nesse estudo, verifica-se a exploração
de uma mulher estereotipada, com curvas acentuadas, seios fartos e biquínis que contextualizam uma
linguagem comercial persuasiva. Cada marca utiliza formas diferenciadas de expor seu produto, mas
com o mesmo objetivo, formas simbólicas e elementos discursivos. Conclusões: Compreende-se que
as representações permeiam a utilização da figura feminina na publicidade de cerveja através de uma
revisão dos padrões estabelecidos socialmente. Através da análise percebe-se a imagem superficial da
mulher, em que não há agregação de valores, apenas a beleza exterior. Por ser exibida em uma sociedade patriarcal a publicidade reforça a representação feminina como mulher objeto, em que o produto
e a mulher se fundem por terem qualidades em comum. Verifica-se também que a propaganda retrata as práticas discursivas existentes na sociedade reproduzindo crenças, valores e identidades sociais.
Contato: marcely_silva85@hotmail.com
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A cultura afro-brasileira e a geração de renda: manifestação da arte ancestral africana ou engodo que gera subsistência?
Márcia Batista Lanes, Adílson Mariano de Jesus Santos.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Afro-brasileiro, Renda, Identidade, Sagrado, Profano.
Área de conhecimento: Antropologia das populações afro-brasileiras – 7.03.05.00-5.
Introdução: Descendente afro-brasileiro, vivencia dicotômica situação no que tange à expressão de sua
arte ancestral e à necessidade premente de manutenção de sua subsistência, através desta, para aqueles que deste meio de vida se utilizam, incorporam adaptações de crenças religiosas atuais, frente às
necessidades ocasionais e subversão do sagrado em profano. Objetivos: Apresentar razões que levam
os afrodescendentes a praticarem comercialmente os ritos ancestrais, para garantirem subsistência e a
de seus familiares, sem que, de fato, conheçam as origens históricas que auxiliariam na valoração das
formas ancestrais de manutenção e irradiação cultural originária dos que vieram trazidos da África e
analisar os engodos aos quais dispõem ou estão suscetíveis. Metodologia: Pesquisa de natureza quantitativa, utilizando questionário disponibilizado aos inormantes em caixas de coletas estacionadas em locais
pré-definidos para que estes espontaneamente manifestassem-se sobre abordagens propostas relativas
à ancestralidade das manifestações artísticas e facilidade, sem prepostos ou intermediários. Resultados:
levantamentos realizados, demonstram que existem aportes generosos por parte da Usiminas como fomento para a cultura dos ritos africanos, com a proposta de auferir ganho pecuniário, ainda que este a
relegue às condições de subsistir e a baixa renda ou do que aqui se opta por chamar de periferia geográfica/social da cultura. Conclusões: Enquanto se tenta subsistir, é pejorativamente associada à categorização secundária, à menor validação social, à incapacidade de pertencer à parcela dita branca da sociedade,
vista com olhos menos escrutinadores, apurou-se nesta pesquisa que o descendente africano, quando
aufere ganhos substanciais provenientes do meio artístico/esportivo, sentem-se socialmente brancos.
Contato: marcialanes2010@hotmail.com
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Práticas de letramento literário na educação infantil
Márcia Ribeiro de Araújo,Valdicélio Martins dos Santos (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras chaves: Educação infantil, letramento literário
Área de conhecimento: Educação –7.08.00.00-6
Introdução:Era uma vez... Mais uma vez... São as primeiras palavras ouvidas pelas crianças nas leituras e
contações de histórias dentro das escolas. O termo ressoa como algo mágico e inusitado e logo todas as
crianças se posicionam em roda ou sentadas para viajar no mundo da imaginação. O processo de letramento
literário deve ganhar espaço em meio a Educação Infantil e todos os atores envolvidos, professores, pais
e crianças devem ter noção de que a leitura literária deve interagir com o universo da infância. Vivenciar
contações de histórias, entre outras atividades lúdicas, surge como uma fonte relevante na imersão das
crianças nas práticas de letramento literário.Objetivos: Verificar as contribuições da literatura e contação
de históriasnas práticas de letramento literário em uma instituição de Educação Infantil da cidade de Governador Valadares. Metodologia: Investigação de práticas literárias desenvolvidas com e para crianças.
Desenvolvimento de sequências didáticas lúdicas a partir da contação de diversas histórias, escolhidas de
acordo com idade e demandas pedagógicas das crianças, buscando de forma interdisciplinar aadaptação
de brincadeiras tradicionais como atividades subsequentes às leituras e (re) contos. Resultados: Percepção
do desenvolvimento psicomotor, cognitivo, e social. Estimulo e gosto pela leitura literária.Compreensão
e interpretação de histórias contadas.Conclusões: A inserção na cultura escrita por meio do letramento
literário revela-se uma prática adequada a ser desenvolvida junto a crianças da Educação Infantil, considerando as afinidades entre o pensamento infantil e a literatura, servindo de subsídio, para inferências
nas etapas do processo de aquisição da leitura e da escrita para crianças. Proporciona a formação efetiva
de leitores literários e produtores de textos variados, em diferentes situações de uso social da língua.
Contato: marciavaladares2010@hotmail.com
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Planejamento e avaliação na Educação Infantil como constituintes de uma prática educativa
Márcia Ribeiro de Araújo, Fernanda Soares de Brito, Larissa Rosa de Andrade, Valdicélio Martins dos
Santos, Renata Greco de Oliveira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Avaliação, Educação Infantil, planejamento.
Área de Conhecimento: Educação Pré-escolar – 7.08.07.06-0
Introdução: O presente trabalho apresenta-se como uma pesquisa em andamento e pretende buscar a
ressignificação da avaliação na educação infantil, apresentando sua relação com o planejamento como
forma de intencionalizar as ações pedagógicas. Evidencia-se a avaliação mediadora, que tem como cerne
a observação constante e ativa do educador, enquanto forma de promover a aprendizagem. A avaliação
na educação Infantil pode ser compreendida como uma reflexão minuciosa tanto das práticas docentes,
quanto do desenvolvimento de cada sujeito, buscando resguardar o direito de ser criança. Objetivos:
Analisar as relações entre planejamento e avaliação na Educação Infantil como constituintes de uma
prática educativa com intencionalidade, que demanda o olhar sensível e crítico do docente. Metodologia: A pesquisa aqui proposta parte de uma revisão de obras que discutem a avaliação na educação
infantil, tendo Jussara Hoffmann como principal autora, analisando discussões acerca do desafio de
avaliar como prática mediadora do desenvolvimento da criança. À luz do referencial teórico construído,
serão discutidas práticas avaliativas presentes na Educação Infantil, a partir de observações e indagações
provenientes do estágio e do PIBID nesta etapa da educação básica. Para tanto serão analisados os registros em diários de campo e relatórios de experiências. Resultados: Espera-se com este estudo compreender como se estabelecem as relações entre planejamento e avaliação na Educação Infantil como
constituinte da prática educativa. As leituras iniciais apontam que nesta modalidade, a avaliação acontece
de forma diferenciada das demais, e que há muito a avançar no que diz respeito às práticas avaliativas
como mediadoras do desenvolvimento da criança. Conclusões: A realização desta pesquisa irá contribuir para as discussões sobre novos significados e posturas frente à avaliação na Educação Infantil.
Contato: marciavaladares2010@hotmail.com
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Os desafios na aplicação da lei no processo de responsabilização do Presidente da República.
Margarida Aparecida de Oliveira; Maria Cristina Limeira Bittencourt
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Princípios Constitucionais. Responsabilização. Decisão Política
Área de conhecimento: Direito Constitucional – 6.01.02.05-5
Introdução: O Chefe do Poder Executivo estabelece com o Estado um vínculo que não tem natureza
profissional, sendo de natureza política. No seu exercício, o que os qualifica está além da habilitação profissional, ou aptidão técnica, mas sua virtude de cidadão, considerando que farão a condução dos destinos
da sociedade, devendo buscar o interesse da coletividade. A Legislação brasileira traz em seu bojo a possibilidade da perda do cargo do Chefe do Poder Executivo nos casos de Crimes de Responsabilidade, ou
seja, crimes que atentarem contra a Constituição Federal, contudo, o processo de impeachment é também
uma decisão política, pois obedece a um sistema bifásico, envolvendo o congresso nacional. Objetivos:
Demonstrar os princípios jurídicos norteadores do processo de responsabilização do Presidente da República e a dificuldade de aplicação dos mesmos quando o julgamento tem caráter político. Metodologia:
Pesquisa bibliográfica, utilizando-se de legislações pertinentes e doutrinas e, permitindo esclarecimento
claro e conciso do tema. Resultados: Espera-se com este estudo um entendimento abrangente das fases do
processo de impeachment, delineando as implicações políticas. Conclusões: Conclui ser o cargo de Presidente da República, uma ocupação com a finalidade de atender à sociedade, logo a correspondência das
expectativas traduzidas pela sua eleição. Se verificada da inobservância dos princípios constitucionais no
cumprimento de seus deveres, haverá respaldo para sua responsabilização, culminado até a perda do cargo.
Contato: margarida_oliveira@oi.com.br
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Tendências do judiciário na resolução de conflitos através da conciliação e da mediação, visando a pacificação social e o novo código de processo civil
Margarida Aparecida de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Resolução de conflitos. Conciliação. Mediação. Pacificação social.
Área de conhecimento: Direito Processo Civil – 6.01.02.04-7
Introdução: Um dos motivos da existência do Poder Judiciário está na função de auxiliar a sociedade
na solução dos seus conflitos. É sabido que para cada tipo de conflito, há uma solução adequada à pacificação, e, nesta perspectiva, o novo código de processo civil introduz como inovações a conciliação
e a mediação como alternativa de solução consensual de conflitos através dos centros judiciários. Estas
sessões são regidas pela livre autonomia dos interessados, admitindo aos conciliadores e mediadores,
a aplicação de técnicas de negociação, com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável à autocomposição. Objetivos: Apresentar inovação do Código de Processo Civil na busca de promoção da
pacificação social e estimulação da autocomposição, através das audiências de conciliação e mediação
para solucionar os conflitos, com celeridade e maior efetividade. Metodologia: Pesquisa bibliográfica,
utilizando-se de doutrinas e legislações pertinentes, permitindo esclarecimento claro e conciso. Resultados: Espera-se que o Poder Judiciário, através dos tribunais implementem os centros judiciários de
solução consensual de conflitos, para o desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar
e a estimular a autocomposição. Conclusões: Considerando que o conflito por sua natureza exerce um
desacordo temporário, há que se buscar, um desfecho para serenar os ânimos permitindo que se trate as
relações humanas de maneira a fluir de forma saudável e perene. Esta política nacional de criação dos
centros judiciários, visando a conciliação e a mediação como forma de pacificação social, passando a ser
um imperativo legal, é disponibilizar mecanismos e flexibilizar, fornecendo ao cidadão a tutela necessária.
Contato: margarida_oliveira@oi.com.br
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Escala da Imagem Facial (EIF): Percepção de crianças de 8 a 10 anos assistidas na Estratégia
de Saúde da Família (ESF) de um município mineiro em relação ao cirurgião-dentista.
Maria Alice Balbino de Carvalho, Carlos Alberto Dias, Mylene Quintela Lucca, Suely Maria Rodrigues,
Marileny Boechat Frauches (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Criança, Cirurgião-dentista, Escala da Imagem Facial.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: As pessoas parecem ter uma imagem negativa do cirurgião-dentista, sendo assim algumas
crianças tem uma visão negativa deste profissional. A criança tem recursos restringidos para expressar
suas emoções, aprendizados e percepções, assim, a literatura apresenta diferentes formas para acessar seu
mundo de conhecimento. Objetivos: Identificar as percepções de crianças de 8 a 10 anos assistidas na
Estratégia de Saúde da Família (ESF) na zona urbana de Governador Valadares/MG em relação ao cirurgião-dentista. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa.
Para a coleta de dados foi utilizada a Escala de Imagem Facial (EIF). Este instrumento permite identificar
a percepção da criança em relação à imagem do cirurgião-dentista, considerando seu estado de medo/
ansiedade. A EIF apresenta escores variando de 1 a 5. Os escores 1 e 2 foram considerados com leve
medo/ansiedade, o escore 3 como um estado intermediário de medo/ansiedade e os escores 4 e 5 como
medo/ansiedade intenso. Assim, esse instrumento de avaliação permite que a criança demonstre tanto
estado emocional positivo (escores 1 e 2) quanto negativo (escores 4 e 5) ou neutro (escore 3) em relação à imagem do cirurgião-dentista. Resultados: A pesquisa contou com a participação de 291 crianças,
sendo 54,0% do sexo feminino. Quanto à escolaridade 31,3% cursavam o 3º ano do ensino fundamental.
Com relação ao estado de medo/ansiedade da criança em relação ao cirurgião-dentista pôde-se perceber
que 80,8% apresentavam uma visão positiva em relação a este profissional, enquanto 9,7% apresentavam
uma visão negativa e 9,6% uma visão neutra. Conclusões: Pode-se concluir que a percepção das crianças
pesquisadas em relação ao cirurgião-dentista é positiva. Com efeito, este resultado mostra que possivelmente a criança desenvolve pelo profissional uma adequada relação de confiança, o que consequentemente melhorará sua adesão ao tratamento odontopediátrico. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: mariaalice07@hotmail.com
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Representação social do cirurgião-dentista para crianças de 8 a 10 anos
Maria Alice Balbino de Carvalho, Carlos Alberto Dias, Suely Maria Rodrigues, Michele Baffi Diniz,
Marileny Boechat Frauches.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Representação Social, Cirurgião-dentista, Criança, Percepção.
Área de conhecimento: Odontopediatria – 4.02.04.00-6
Introdução: A representação que a criança estabelece em relação à imagem do cirurgião-dentista influencia significativamente sua adesão e colaboração ao tratamento odontológico. A ansiedade e a angústia são
barreiras que podem interferir na relação paciente infantil/profissional. Objetivos: Identificar a representação social do cirurgião-dentista para um grupo de crianças de 8 a 10 anos por meio da TALP. Metodologia: Estudo transversal descritivo, baseado na Teoria das Representações Sociais. A amostra foi constituída
por 60 crianças de 08 a 10 anos de idade assistidas numa clínica de Odontopediatria de uma Universidade
do leste mineiro. A TALP buscou identificar os conteúdos implícitos na construção da percepção do grupo em relação á imagem do cirurgião-dentista. Os dados coletados foram analisados através do software
EVOC. Resultados: Após processamento das expressões em relação à palavra “dentista” foram identificadas 248 evocações. As palavras de maior frequência de evocação e mais prontamente evocadas foram
“alegre”, “dente”, “escovação” e “trata”. Desta forma foi possível construir uma definição do grupo
em relação ao cirurgião-dentista: “O dentista ensina a escovação, trata os dentes e deixa a gente alegre”.
Conclusões: A percepção do grupo pesquisado em relação ao cirurgião-dentista por meio da TALP
demonstrou que as crianças distinguem este profissional como um indivíduo acolhedor, com imagem
positiva e que consegue incentivar o cuidado com a saúde bucal. Apoio: PIBIC-FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: mariaalice07@hotmail.com

200

Importância da qualificação profissional no processo de trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF)
Maria Clara Ferreira dos Santos, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria Rodrigues, Elaine Toledo
Pitanga Fernandes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Qualificação Profissional em Saúde, Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Formar profissionais para atuar no sistema de saú¬de continua sendo um desafio. Além da
qualificação profissional técnica, conhecer a base conceitual e filosófica do serviço onde atuam é fundamental para a oferta de um atendimento integral e de qualidade à população. Objetivos: Conhecer a
visão de profissionais inseridos no NASF sobre a importância da qualificação profissional no processo
de trabalho. Metodologia: Utilizando-se um roteiro semi-estruturado, que versou sobre os temas Qualificação Profissional e Características do Processo de Trabalho, foram entrevistados 12 profissionais
atuantes nas equipes do NASF de um município mineiro, sendo dois de cada categoria profissional
(Nutricionista, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Assistente Social, Educador Físico e Psicólogo). A definição da amostra foi intencional, conforme a acessibilidade aos entrevistados. Os dados foram analisados
segundo a técnica “Análise de Conteúdo” de Bardin. Resultados: Além da necessidade de conhecer os
princípios e a base filosófica do SUS, os entrevistados consideraram necessário que o profissional conheça as diretrizes e atribuições específicas do NASF. Ao longo das entrevistas, todos os profissionais
relataram ter participado de uma capacitação introdutória para sua atuação nos NASF, ministrada nos
moldes da educação não-formal, onde o grande educador é o “outro”, favorecendo a interação entre
os profissionais do NASF e da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Consideraram ainda, que as capacitações ofertadas demonstram o interesse por parte dos gestores municipais em oferecer à população
um serviço de saúde de qualidade. Conclusões: Segundo os participantes do estudo, a qualificação profissional, tanto antes do início das atividades no NASF, quanto uma formação continuada, representam
ferramentas úteis e essenciais para o bom desempenho de suas atividades. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: maria.c.ferreira@hotmail.com
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Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF): matriciamento e processo de trabalho
Maria Clara Ferreira dos Santos, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria Rodrigues, Elaine Toledo
Pitanga Fernandes.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Matriciamento, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Processo do Trabalho.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) tem como desafio a articulação das suas atividades dentro da agenda da Equipe de Saúde da Família (ESF). A proposta do Apoio Matricial foi inserida no contexto da Atenção Primária à Saúde para quebrar a lógica de responsabilização individual sobre
o usuário, fortalecer o cuidado e visão integral do sujeito. Objetivos: Identificar a influência do matriciamento no processo de trabalho das equipes do NASF. Metodologia: Foram entrevistados 12 profissionais
atuantes nas equipes do NASF de um município mineiro, sendo dois de cada categoria profissional. A definição da amostra foi intencional, conforme a acessibilidade aos entrevistados. Os dados foram coletados
a partir de um roteiro semi-estruturado, que versou sobre o tema Características do Processo de Trabalho
e analisados segundo a técnica “Análise de Conteúdo” de Bardin, Resultados: A partir do tema proposto,
surgiu a categoria “Matriciamento”. Os profissionais entrevistados foram unânimes em reconhecer o matriciamento como uma ferramenta útil para o desenvolvimento das atividades do NASF, podendo contribuir para estreitar as relações entre os pares, atuar com maior parceria junto à ESF e conhecer melhor a
população atendida, suas demandas e necessidades, possibilitando um correto encaminhamento dos usuários e a integralidade do cuidado. Consideraram, ainda, o matriciamento como uma alternativa de Educação Permanente, capaz de auxiliar na atualização dos conhecimentos tanto sobre suas próprias atribuições,
quanto sobre o saber da área de atuação dos colegas, fortalecendo a interdisciplinaridade. Conclusões: O
matriciamento foi identificado pelos participantes, como uma ferramenta fundamental para potencializar a integralidade do cuidado e a resolutividade das ações do NASF, a partir da discussão dos casos e a
educação continuada dos profissionais, com a interação dos diversos saberes. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: maria.c.ferreira@hotmail.com
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O corpo feminino enquanto território: memórias de mulheres vítimas de violência sexual
Maria Elizabeth Rodrigues, Patrícia Falco Genovez, Mauro Augusto dos Santos (orientador)
Universidade Vale do Rio Doce
Palavras-chave: corpo, território, memórias, mulher, violência sexual.
Área do Conhecimento: Outros – 9.00.00.00-5
Introdução: A proposta do presente trabalho é promover uma reflexão sobre o corpo feminino, entendido enquanto território, sob a perspectiva de mulheres vítimas de violência sexual. Longe de ser meramente um mapa estatístico, a violência sexual, caracterizada pelo uso da força e das relações de poder
estabelecidas entre agressor e vítima, traz consigo os dissabores das memórias que demarcam a vida das
vítimas, bem como delineiam o decurso de suas trajetórias. Destaque-se, inclusive, que violência sexual é
apenas uma das muitas formas de violência que abarca a sociedade como um todo, por se tratar de um
fenômeno extremamente complexo. Objetivo: Conduzir uma reflexão sobre as memórias relatadas por
mulheres vítimas de violência sexual, da infância à fase adulta, dando enfoque aos sentimentos gerados
pelas agressões sofridas. Método: O presente estudo parte de uma Revisão Bibliográfica sobre o tema e
uma análise de 104 relatos de vítimas de violência sexual, arquivados e publicados pelos editores da revista Super Interessante (2015). Resultado: Foram analisados relatos de 98 vítimas, sendo em sua totalidade
do sexo feminino. A maioria das ocorrências foi vivenciada ainda na infância (65,5%). Ao descreverem o
ocorrido, revelam uma multiplicidade de sentimentos experimentados tanto durante a agressão quanto ao
longo de suas vidas, a saber: medo (35,5%); depressão (12,7%); vergonha (7,3%); dependência química
(5,5%) e perda da virgindade (4,5%). Conclusão: O corpo feminino enquanto objeto de desejo e propriedade, independentemente da idade, é visto pelo agressor como território de apropriação, o que implica
na desobrigação do consentimento da vítima para a consumação do ato sexual, afinal quando se trata de
um infante, a relação se estabelece por poder e ameaça, e não estritamente pelo uso da força. Por fim, as
memórias relatadas exprimem as percepções vivenciadas em sua maioria na infância e as consequências
vividas a partir de então tendem a se perpetuar num contexto de expiação e clausura. Apoio: UNIVALE.
Contato: bethy.gv@hotmail.com
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Violência sexual sofrida por mulheres: identidade e principais agressores
Maria Elizabeth Rodrigues, Carlos Alberto Dias, Mauro Augusto dos Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras-chave: violência sexual, mulher, identidade, principais agressores.
Área de Conhecimento: Psicologia Social – 7.07.05.00-3
Introdução: A violência sexual, caracterizada pelo uso da força e por relações de poder, envolve um número expressivo de vítimas do sexo feminino e agressores, por sua vez, do sexo masculino. Subjugada,
a mulher se torna objeto de apropriação para o agressor e tal vínculo, dadas as devidas proporções e
complexidade, pode provocar danos físicos e psicológicos, muitas vezes irreversíveis. Objetivos: Conduzir uma reflexão sobre a violência sexual sofrida por mulheres, da infância à fase adulta, enfocando a
identidade e os principais agressores, bem como a forma como as vítimas nomeiam o ocorrido ao relatarem sua história. Metodologia: O presente estudo partiu de uma Revisão Bibliográfica sobre o tema e
uma análise dos relatos de vítimas de violência sexual, arquivados e publicados pelos editores da revista
Super Interessante. Resultados: Foram analisados depoimentos de 98 vítimas de violência sexual sendo
em sua totalidade do sexo feminino. A maioria das ocorrências se deu na infância, sendo que 15,3% das
vítimas sofreu abuso de forma recorrente. São diversos os tipos de agressores, em se tratando de atuação
profissional, parentesco e idade. Os mais citados foram: desconhecidos (29,4%); conhecidos (23,9%);
parentes (16,5%); padrasto (6,4%); amigo (5,5%); e pai (5,5%). Ao descreverem o ocorrido, revelam
uma multiplicidade de sentimentos, uma vez que são vários os nomes atribuídos ao que vivenciaram, a
saber: abuso (45,8%); estupro (40,2%); tentativa de estupro (8,4%); assédio (3,7%) e molestada (1,9%).
Conclusões: Desde o nascimento, a mulher é percebida como objeto de posse tanto por aqueles que
lhe são próximos quanto pelos que nenhuma proximidade possui com a mesma. Conclui-se, portanto,
que o agressor se esconde por detrás de rostos conhecidos, concentrando-se maciçamente nas figuras
de pais, padrastos, parentes e amigos. Ou seja, conforme os relatos das vítimas, a identidade dos principais agressores configura a soma de 67% de conhecidos e 33% de desconhecidos. Apoio: UNIVALE.
Contato: bethy.gv@hotmail.com
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Educação Inclusiva: Criança com transtorno autista
Maria Lúcia Moreira Santos Coelho, Bruna Ricarda Timóteo, Hemmily Gomes de Brites, Judite Rezende de Oliveira, Maria Cecília Diniz, Eliene Nery (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras-chave:educação, inclusão, transtorno autista, formação de professores.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O transtorno autistaé caracterizado por dificuldades, em diferentes graus de intensidade,nas
áreas de comunicação, relacionamento social, funcionamento cognitivo, processo sensorial e comportamento. Não existem causas específicas para o autismo e este pode ser interpretado de acordo com os diferentes campos de investigação. A partir das políticas de educação inclusiva essas crianças, têm garantia
de escolarização. Objetivos: Reconhecer uma criança com necessidades educacionais especiais por apresentar autismo e buscar compreender seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.Metodologia:
Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica em andamento. Já se realizou levantamentode artigos na
base de dados SciELO, revistas pedagógicas e no portal do MEC. Resultados: Foram selecionados nove
artigos,do período de 2005-2010, como o foco no processo de inclusão do aluno com transtorno autista.
Esse material será utilizado na produção do Trabalho de Conclusão de Curso/Pedagogia/2015, em andamento. Ressalta-se a importância de se conhecer as peculiaridades do transtorno autista, para que as práticas pedagógicas atendam às necessidades educacionais tendo em vista as características específicas de
cada aluno. Conclusões: Acreditamos que a educação inclusiva é desafiadora, especialmente quando nos
referimos à criança com autismo, suas características específicas exigem maior empenho por parte dos
educadores em conhecê-la. Dessa forma, reiteramos a necessidade de um maior conhecimento e discussão sobre a inclusão do aluno com transtorno autista para melhor atender às suas necessidades específicas.
Contato: luciaeroney@hotmail.com
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Percepção do idoso além da doença e as práticas de saúde
Marília da Conceição Cordeiro, Ananda Vieira Moraes, Miquéias Roberto Gomes, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Carlos Alberto Dias, Suely Maria Rodrigues.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: envelhecimento; qualidade de vida; idoso; pesquisa qualitativa; Sistema Único de Saúde.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O bem-estar dos idosos está centrado na independência, autonomia e na avaliação da percepção do estado de saúde, método capaz de expressar vários aspectos da saúde física, cognitiva e emocional
dos mesmos. Objetivos: Este estudo teve por objetivo identificar a percepção de saúde e suas práticas entre indivíduos idosos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de um município mineiro de médio porte.
Metodologia: Os entrevistados foram constituídos por sujeitos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos,
funcionalmente independentes, não-institucionalizados, usuários do SUS, na zona urbana do município
pesquisado. A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista com 10 idosos, baseada num roteiro estruturado contendo 03 temáticas: significado de saúde, considera que possui saúde e práticas necessárias para obtê-la. Os dados foram coletados na residência do participante. Empregou-se para registro
das respostas um gravador digital. A apuração dos dados foi realizada utilizando “Análise de Conteúdo”
de Bardin. Resultados: Os resultados identificaram na temática significado de saúde as categorias “boa
alimentação”, “atividade física” e “bem-estar”. No tema possuir saúde a categoria “presença/ausência de
saúde”. E na temática prática necessária para obtenção de saúde identificou-se as categorias “alimentação
saudável”, “realizar exercícios físicos” e “não ter vícios”. Conclusões: Pode-se concluir que para esse grupo a percepção de saúde está vinculada a fatores relacionados com a capacidade de autocuidado e com
uma visão da necessidade de realizar atividades de prevenção. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: marilia.cordeiro@hotmail.com
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Saúde bucal e qualidade de vida de idoso usuário do sistema único de saúde (SUS)
Marília da Conceição Cordeiro, Ananda Vieira Moraes, Suely Maria Rodrigues.
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: Envelhecimento; qualidade de vida; saúde bucal; pesquisa qualitativa; Sistema Único de
Saúde.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir, apesar das progressivas limitações
que possam ocorrer, redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível. Objetivos: Verificar o impacto da condição de saúde bucal na qualidade de vida de idosos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS), de um município de médio porte de Minas Gerais. Metodologia: Participaram do estudo 163 indivíduos com 60 anos de idade ou mais, de ambos os sexos, funcionalmente
independentes, não institucionalizados, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Utilizou-se na coleta
de dados um inventário sociodemográfico visando caracterizar a amostra estuda. Para avaliação da qualidade de vida o questionário WHOQOL-OLD e um exame epidemiológico da cavidade bucal que identificou a condição dentária e periodontal, presença de lesões de mucosa, uso e necessidade de prótese. Os
dados foram analisados através do software SPSS (v.16.0). Resultados: Observou-se média de idade de 69
anos (± 6.1), com 68,7% de mulheres e 90,8% com pelo menos uma doença sistêmica relatada. Quanto
ao consumo de medicamentos/dia 72.4% consomem até três e possuem uma média de quatro procuras/
semestral. A média do escore total do WHOQOL-OLD foi de 81 representando uma alta percepção
de qualidade de vida. O índice CPO-D variou de 2 a 32 (média 28.3±5,7). A dentição remanescente
apresentou 89.9% de perda de nível de inserção e 55.2% de sangramento gengival. O uso de prótese
total removível (PTR) foi de 80.2%. A presença de lesão na mucosa bucal foi detectada em 31.4% dos
indivíduos. Conclusões: Evidenciou-se que apesar da situação insatisfatória de saúde bucal, esta não impacta na qualidade de vida de idosos do município pesquisado. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: marilia.cordeiro@hotmail.com
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Glomerulonefrite Pauci Imune em Paciente com Esclerose Sistêmica
Marília Simões Bianchini
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Esclerodermia, glomerulonefrite, tratamento
Área de conhecimento: Reumatologia – 4.01.01.14-2
Introdução: A Esclerose sistêmica (ES), uma forma generalizada da esclerodermia, é uma doença inflamatória crônica do tecido conjuntivo que pode raramente desenvolver glomerulonefrite pauci imune
associada à ANCA e levar a Insuficiência Renal Aguda. Objetivos: Relatar um caso de Glomerulonefrite
Pauci Imune em paciente com esclerose sistêmica. Metodologia: Trata-se de uma paciente, sexo feminino,
com diagnóstico de Esclerose Sistêmica que evoluiu com disfunção renal e biópsia evidenciando Glomerulonefrite Paucimune (GNPI) associada à ANCA (anticorpo anticitoplasma de neutrófilo). Resultados: A paciente apresentava quadro clínico de Esclerose Sistêmica, disfunção renal e biópsia renal apresentando reação inflamatória intraglomerular e proliferação celular compatíveis com Glomerulonefrite
Pauci Imune. O tratamento da glomerulonefrite paucimune associada à ANCA, visa induzir a remissão
e evitar recaída. A terapia de indução utiliza corticosteróide em doses altas associada à ciclofosfamida.
Depleção de células B com rituximabe como terapia de indução também foi recentemente relatado como
eficaz em paciente com GNPI. Micofenolato de mofetila (MMF), foi demonstrado ser eficaz e bem
tolerado como tratamento de indução em paciente com envolvimento renal leve a moderado. Azatioprina é a droga habitual para manutenção. Conclusões: Caso de glomerulonefrite paucimune, apesar de
incomum, deve ser considerado em pacientes com ES que apresentam insuficiência renal aguda.O teste
para ANCA e a biópsia renal são cruciais no estabelecimento do diagnóstico e o tratamento agressivo
com corticosteróide em conjunto com a ciclofosfamida é necessário para melhorar o prognóstico sendo
realizados nesta paciente porém sem resposta e por isso indicou-se rituximabe que é um tratamento promissor em pacientes que são intolerantes ou contra-indicados para a ciclofosfamida e para recaída de doença e neste caso se mostrou favorável. Segundo os autores este foi o primeiro caso de uso do rituximabe
em paciente com a associação de GNPI e ES. Apoio: Centro de Ortopedia e Traumatologia (CTO).
Contato: marília_bianchini27@yahoo.com.br
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A terceirização e os acidentes de trabalho no setor elétrico
Marina Braga da Silva
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Terceirização, acidente do trabalho, setor elétrico.
Área de conhecimento: Direito do Trabalho – 6.01.03.03-5
Introdução: O acidente de trabalho típico no setor elétrico brasileiro envolve questões relacionadas à
saúde, ao direito fundamental do trabalhador, à segurança do trabalho e a terceirização. Conforme pesquisa da Central Única dos Trabalhadores “o índice de acidentes neste seguimento é 5,5 vezes maior
que o dos demais setores da economia.” (CUT, 2014, p. 24). E ainda segundo matéria publicada na
Revista Proteção esses valores de acidente de trabalho são mais elevados entre trabalhadores terceirizados, o percentual de acidentes envolvendo esses empregados é de 80%. Diante dos elevados índices de acidente de trabalho com trabalhadores terceirizados, constatou-se a necessidade de verificar
esses dados e suas consequências, pois o problema gera repercussões para a empresa, o trabalhador
e a sociedade. Objetivos: Analisar os índices de acidente de trabalho no setor elétrico, comparar os
valores entre empregados próprios e terceirizados e pesquisar o acidente de trabalho no território das
relações de trabalho terceirizadas. Metodologia: Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se a análise de dados secundários disponibilizados pela Fundação Coge, pesquisa bibliográfica, legislação em
vigência e jurisprudência para melhor conhecer a temática. Resultados: O número de acidentes de
trabalho no setor elétrico é elevado se comparados a outras áreas e a ocorrência entre trabalhadores
terceirizados é superior quando confrontada com empregados próprios. Conclusões: A análise dos
acidentes de trabalho típico no setor elétrico brasileiro demonstra a necessidade de conciliar os preceitos da Administração, principalmente a terceirização com a legislação em vigência no Brasil, pois
há uma diferença significativa envolvendo os empregados terceirizados e os empregados próprios.
Contato: marinabragadasilva@hotmail.com
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O território da terceirização e as suas multiterritorialidades
Marina Braga da Silva, Francisleila Melo Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Terceirização, relações de trabalho, precarização, multiterritorialidade.
Área de conhecimento: Ciências Sociais – 9.08.00.00-1
Introdução: A terceirização consiste na transferência de serviços relacionados à atividade meio da empresa tomadora à empresa prestadora, responsável pela contratação dos empregados que serão os prestadores de serviço. Trata-se de estudo de sua aplicação dentro dos critérios da legalidade, viabilidade
financeira e multiterritorialidades. Objetivos: Analisar o território das relações de trabalho terceirizadas
e as relações de poder nele exercidas, tendo em vista a ocorrência de ilicitude, de precarização nas atividades laborais e as suas múltiplas configurações, visando compreender as territorialidades existentes nesse contexto. Metodologia: Análise de dados secundários disponibilizados por órgãos públicos e
pesquisa bibliográfica. Resultados: Para Haesbaert, a multiterritorialidade é construída através do contexto que as relações sociais implicam em entrecruzamento de diferentes territórios, no produto da
sobreposição de territórios hierarquicamente articulados ou “encaixados”, relacionando- o com a terceirização. A multiterritorialidade abarca uma mudança não apenas quantitativa – pela maior diversidade de territórios a disposição da empresa tomadora – mas também qualitativa, na medida em que
se torna possível a vivência, concomitante, de uma enorme gama de diferentes territórios. A contratante exerce o poder sobre a contratada mesmo não estando presente durante a execução da atividade
determinada. Outra forma de exercício da territorialidade ocorre quando a empresa tomadora, ainda
que de forma ilícita, pratica subordinação jurídica sobre o empregado da empresa prestadora, exercendo uma relação de poder. Esses fatores analisados resultam em relações de trabalho precarizadas
e dotadas de multiterritorialidades. Conclusões: É necessário assimilar as análises das relações de poder que ocorrem no território material bem como as relações de apropriação e organização no espaço simbólico, relacionando-as com a terceirização ilícita que converge para a precarização do trabalho.
Contato: marinabragadasilva@hotmail.com
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Do conhecimento à práxis: variáveis que interferem na adesão ao tratamento da hipertensão
Marina Mendes Soares, Leonardo Oliveira Leão e Silva, Carlos Alberto Dias.
Faculdade de Mantena, Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.
Palavras-chave: Hipertensão, Adesão ao Tratamento, Controle da pressão arterial.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: Um dos desafios encontrados no atendimento aos hipertensos é a baixa adesão ao tratamento. A adoção de práticas inadequadas que divergem das prescrições médicas concorre para que a maioria
dos hipertensos não mantenha a Pressão Arterial (PA) controlada. Objetivos: Identificar os fatores que
interferem na adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e controle da PA de pacientes residentes no município de Governador Valadares-MG. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. Amostra constituída por 641 hipertensos, sorteados aleatoriamente,
cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde de Governador Valadares-MG, com idade de 40-59 anos
(Meia Idade) e 60 anos ou mais (Idosos). Os dados foram obtidos em entrevista estruturada e aferição
da PA, nos domicílios dos participantes. Para análise dos dados utilizou-se o software Sphinx Lexica.
Resultados: A partir do questionário de Morisky Green e aferição da PA, identificou-se três grupos: G1,
65 (10,1%) indivíduos não aderidos ao tratamento; G2, 309 (48,2%) indivíduos aderidos ao tratamento,
com controle da PA; G3, 267 (41,7%) indivíduos aderidos ao tratamento, sem controle da PA. A análise
dos dados indicou que indivíduos classificados como aderidos ao tratamento em conformidade com
o Questionário de Morisky Green não possuem necessariamente real controle de sua doença. Dentre
os principais fatores que interferem na adesão ao tratamento e controle da PA na população estudada,
estão: vínculo empregatício, apoio familiar, ingestão intermitente do medicamento, gratuidade da medicação e presença de sintomas depressivos. Conclusões: A baixa adesão e consequente descontrole
da PA é uma prática antiga e recorrente. Torna-se essencial a criação de alternativas para que ocorram
mudanças na forma de se relacionar com a HAS e seu tratamento. Apoio: CNPq/FAPEMIG/CAPES.
Contato: marinamantena@hotmail.com
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Interferência das representações sociais no tratamento e controle da hipertensão
Marina Mendes Soares, Leonardo Gomes de Sousa, Carlos Alberto Dias.
Faculdade de Mantena, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM.
Palavras-chave: Hipertensão, Adesão ao tratamento, Representações Sociais.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A baixa adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e controle da Pressão
Arterial (PA) representam um problema mundial por interferir nos resultados terapêuticos e aumentar
os custos da saúde pública. Objetivos: Identificar de que forma as Representações Sociais (RS) relativas à HAS exercem influência sobre a adesão ao tratamento da doença e controle da PA. Metodologia:
Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. Amostra constituída por 641
hipertensos, sorteados aleatoriamente, cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde de Governador Valadares-MG, com idade de 40-59 anos (Meia Idade) e 60 anos ou mais (Idosos). Os dados foram obtidos
em entrevista estruturada e aferição da PA, nos domicílios dos participantes. Para análise utilizou-se os
softwares Sphinx Lexica e EVOC. Resultados: A partir do questionário de Morisky Green e aferição da
PA, identificou-se três grupos: G1, 65 (10,1%) indivíduos não aderidos ao tratamento; G2, 309 (48,2%)
indivíduos aderidos ao tratamento, com controle da PA; G3, 267 (41,7%) indivíduos aderidos ao tratamento, sem controle da PA. As RS dos participantes em relação à doença diferem entre os níveis de
adesão ao tratamento e controle ou não da PA, demonstrando que estas condicionam a forma como os
pacientes adotam seu tratamento e se comportam frente aos cuidados sugeridos pela equipe de saúde. Há
evidências de que a principal divergência em relação às RS nos grupos diz respeito à presença de evocações referentes à sintomatologia em seu Núcleo Central. Apesar de associarem equivocadamente a HAS
a sintomas, a presença destes é um fator preditor de um maior comprometimento com o tratamento.
Conclusões: Atenção especial deve ser dada aos indivíduos que não apresentam sintomas ou que raramente os experimentam. Aqueles que vivem essa condição clínica são os que apresentam maiores dificuldades em assumir cuidados rotineiros de atenção à própria saúde. Apoio: CNPq/FAPEMIG/CAPES.
Contato: marinamantena@hotmail.com
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Quem é a vítima: responsabilidade do crime na perspectiva do homicida
Marina Puga Caran, Thamiris de Assis Pereira, Maria de Lourdes S. Ferreira, Sônia Maria Queiroz de
Oliveira, Carlos Alberto Dias (Orientador)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras-chave: Homicida, culpa, responsabilidade penal
Área de conhecimento: Psicologia Social – 7.07.05.00-3
Introdução: A sociedade tem vivido constante estado de insegurança e medo devido ao aumento da
violência no Brasil. A elevação das taxas de homicídios contribui para que cidadãos mudem seus hábitos
gerando desde o enclausuramento em suas residências até a busca por formas de proteção individual.
Objetivos: Conhecer os motivos geradores do homicídio e compreender a subjetividade do homicida
como possibilidade de elucidação de questões que explicam, em parte, a violência presente na sociedade. Metodologia: Estudo transversal, qualitativo com revisão bibliográfica e pesquisa de campo aprovado sob Parecer CEP/UNIVALE 064/12-12. A revisão bibliográfica contemplou artigos disponíveis no
Portal Capes e autores de referência como Freud, Winnicott e Marta Gerez-Ambertín. As entrevistas
com homicidas guiadas por um Roteiro Semi-estruturado de Entrevista foram realizadas após lerem
e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: São diversos os motivos que
tornam o homicídio presente na sociedade atual. Se por um lado sua ocorrência é resultante de um contexto de vida conturbado em que vive aquele que o comete, por outro, a vítima se encontra diante de
um dilema de como agir, seja por fazer parte daquele ou de outro contexto social. A complexidade que
rodeia o crime de homicídio se dá, principalmente, em razão da subjetividade dos indivíduos que sofrem
influências externas que constantemente pousam sobre seus julgamentos. Conclusões: Há evidências
de que, em sua maioria, os homicidas são socialmente marginalizados e carecem de adequada estrutura
física e valores morais. Seu meio influencia em sua conduta e a penalidade aplicada encontra-se, em sua
maioria, imprópria no julgamento dos mesmos. Desta forma, a função da instituição prisional de coibir
o crime torna-se ineficaz. Apoio: FAPEMIG (Processo CHE – APQ – 00202-12) e PIBIC-UFVJM.
Contato: marinakaran@gmail.com
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Análises físico-químicas, bromatológicas, microbiológicas e microscópicas de polpas de açaí
congeladas, comercializadas no município de Governador Valadares- MG
Marta Aparecida de Figueiredo, Fernanda Souza Bento, Bruna Freitas, Franciele de Queiroz Santos,
Poliana América, Pedro Henrique Ferreira Marçal (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chaves: Açaí, polpa, qualidade, legislação.
Área de conhecimento: Ciência e Tecnologia de Alimentos – 5.07.00.00-6
Introdução:Segundo o Ministério da Agricultura, polpa de fruta é o produto preparado com frutas frescas,
congeladas ou previamente conservadas, inteiras ou em pedaços, ou em forma de polpa, envasadas praticamente cruas ou pré-cozidas, imersas ou não em líquido de cobertura adequado. O açaí (Euterpe oleraceaeMartius) é um fruto tipicamente brasileiro e a demanda por sua polpa tem crescido gradativamente
nos mercados nacional e internacional, pelo seu caráter energético e nutritivo e por conferir propriedades funcionais aos seus consumidores, em virtude do seu alto teor de fibras e antioxidantes. Objetivos:
Analisaras condições físico-químicas, bromatológicas, microbiológicas e microscópicas de polpas de açaí,
em relação aos parâmetros previstos na legislação brasileira. Metodologia: Análises físico-química para a
determinações de acidez total titulável (ATT), sólidos solúveis totais (SST) e a determinação do pH; Análises bromatológicas para quantificar os teores de proteínas, lipídios e açúcares totais; Análises microbiológicas para determinação do número mais provável (NMP) de coliformes totais, Samonellaspp., bolores
e leveduras; Análises microscópicas pelo método de flutuação em óleo. Resultados: A ATT e o pH apresentaram resultados dentro do permitido pela legislação, já as análises de SST, apresentaram resultados
abaixo do mínimo permitido pela legislação em todas as marcas. Nas análises bromatológicas todas as
marcas apresentaram valores de acordo com os preconizados pela legislação, em relação a quantificação
de lipídios e açúcares totais, somente a marca A apresentou valor fora do permitido, em relação ao teor
de proteínas. Na análise microscópica, as marcas B e C apresentaram resultados fora dos padrões estabelecidos. A análise microbiológica evidenciou inconformidades na marca C. Conclusões: Assim, sugere-se
uma maior fiscalização dos órgãos competentes a fim de assegurar produtos com maior qualidade final.
Conato: phfmarcal@gmail.com
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A percepção dos alunos do curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce sobre
saneamento básico.
Matheus Filipe de Oliveira Silva; Sofia Chaves Miranda; Tauane Cristina Pires Mais; Hernani Ciro Santana (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavra–chave: percepção; saneamento; engenharia civil.
Área de conhecimento: Saneamento Básico – 3.07.03.00-0
Introdução: O curso de Engenharia Civil da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE tem em sua
grade curricular várias disciplinas voltadas ao Saneamento Básico. Então, através desta pesquisa averiguou-se que, além de passar para seus alunos a compreensão do que é saneamento básico, conseguiu
também mostrar a importância do mesmo na construção civil. Objetivos: Mostrar que os discentes
conseguem, através das disciplinas ofertadas pelo curso, desenvolver uma percepção da importância do
saneamento básico. Conseguir identificar também possíveis falhas e soluções para as mesmas. Metodologia: Pesquisa de campo através de questionário em turmas do curso de engenharia civil da universidade.
Resultados: Com a aplicação dos questionários pode-se perceber como a percepção dos discentes sobre
a temática do saneamento básico está formada. Viu-se vários alunos dando opiniões formadas sobre os
assuntos e como veem possibilidades para o desenvolvimento do país através de trabalhos voltados ao
saneamento básico. Em todas as perguntas feitas, pode-se perceber que a maior percentagem respondeu
positivamente sobre a dinâmica em sala de aula, técnicas de abordagem dos professores, se eles viam o
saneamento básico como área de atuação. Todas essas perguntas tiveram notas acima da média. Conclusões: O curso consegue transmitir aos alunos uma percepção sobre a importância do saneamento
básico através de suas disciplinas. Ela consegue, com a maioria de seus discentes, uma construção de
uma visão da importância do saneamento básico na construção civil, indo além, conseguindo mostrar
que essa pode ser uma possível área de atuação dos mesmos no mercado de trabalho. Apoio: UNIVALE.
Contato: matheusgv07@hotmail.com
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O Espaço ocupado por Afrodescendentes no Telejornalismo Brasileiro
Mauro Lúcio Rodrigues da Silva; Lauro Moraes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Telejornalismo, Afrodescendente, Comunicação e Racismo.
Área de conhecimento: Jornalismo – 6.09.00.00-8
Introdução: O telejornalismo brasileiro tem um relevante papel junto à Sociedade. É um formador de
opinião e fonte de informações. Todos os dias está nos lares de brasileiros que o assistem e passam
a se identificar com o modelo e padrão por ele apresentado. Questiona-se até que ponto o telejornalismo no Brasil é democrático e representativo. Objetivos: Discutir e refletir acerca do espaço ocupado por afrodescendentes no telejornalismo Brasileiro. Dados do IBGE de 2010 apontam para 50,7%
da população constituída por pessoas que se declararam afrodescendentes. Trata-se de um número de
mais de 101 milhões de pessoas. Metodologia: Para tal foi feita uma pesquisa com dados estatísticos e
quantitativo do Bom Dia Brasil. Levou-se em consideração o número de jornalistas que atuaram durante cada dia da semana e eliminou-se aqueles que participaram mais de uma vez durante os cinco
dias, para poder assim chegar ao número total de profissionais durante os cinco dias. Levou-se em
consideração quantos destes profissionais possuíam traços afrodescendentes. Resultados: Identificouse que o telejornal Bom Dia Brasil não condiz com a realidade cultural e social vigente no país. Os
jornalistas afrodescendentes que atuam junto ao mesmo representam apenas 2,49% em contraste com
os outros 97,51%. Conclusões: Embora o Brasil seja hoje de maioria afrodescendente conforme dados
do IBGE de 2010, todavia esta parcela da sociedade não é representada de forma equânime. Não há no
Brasil uma democracia racial nos meios de comunicação. Há a necessidade de pesquisadores e estudiosos se aprofundarem mais acerca deste fenômeno que envolve mais da metade da população brasileira.
Contato: maurolucio33@hotmail.com
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Aqui e acolá, aconchegando o brincar
Mayara Lopes Alvarenga, Kamila David Alves, Rubia Patrícia Moura da Silva e Pedrina Maria da Silva,
Valdicélio Martins dos Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Aprendizagem, Jogos, brinquedos, brincadeiras e desenvolvimento infantil.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Considerando a fase transitória pela qual passam creches e pré-escolas na busca por uma
ação integrada que incorpore as mais educativas, os cuidados essenciais das crianças e suas brincadeiras,
o CMEI Rubens do Amaral desenvolve um projeto que visa propiciar o acesso das crianças, aos conhecimentos da realidade social, ambiental e cultural, através do brincar e suas possibilidades, resgatando as
brincadeiras tradicionais e inserindo-as num universo de diálogos rico em experiências. Sabe-se ainda que
com o advento da tecnologia, é preciso ressignificar o brincar conceituando os principais temas utilizados pelo designo das brincadeiras, a qual a criança comunica consigo mesma e com o mundo, aceitando
a existência do outro e estabelecendo relações sociais, construindo conhecimentos e desenvolvendo-se
integralmente. Objetivos: Resgatar jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais, a fim de proporcionar
momentos lúdicos de aprendizado e interação social, de forma a desenvolver cognitivamente, socialmente, corporalmente e afetivamente todos os sujeitos envolvidos. Metodologia: Coleta de dados, através
de pesquisas de jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais, contribuindo para a promoção de ações
interativas e desenvolvimento de ações contínuas das atividades propostas. Resultados: Percebe-se a melhora do aprendizado por intermédio do resgate de jogos, brinquedos e brincadeiras, a qual as práticas
contribuíram para interação social das crianças, no sentido de torná-las sujeitos com mais autonomia,
afetivas e sociáveis. Conclusões: A proposta de resgatar as brincadeiras tradicionais promove uma nova
relação das crianças com o brincar, exposto nos documentos do Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (1998) e nos Cadernos Temáticos da Educação Integral (2008), tendo como proposta a “Ludicidade e a Interação Social”. Assim, o aspecto lúdico para a criança torna-se um mecanismo de aprendizagem que facilita o desenvolvimento integral das crianças. Apoio: PIBID/CAPES.
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O papel do professor no ensino da língua portuguesa para o aluno surdo
Mayara Lopes Alvarenga; Kamila David Alves; Jordânia Lopes Nunes Silva; Rubia Patrícia Moura da
Silva; Letícia Chaves dos Santos; Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras - chave: docência, língua portuguesa, aluno surdo.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O ensino da Língua Portuguesa tem sido uma preocupação constante dos educadores de alunos surdos. Nos últimos anos, têm-se observado mudanças significativas neste cenário, a partir do Decreto Federal no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que estabelece, entre outros assuntos, a obrigatoriedade
das escolas possibilitarem aos alunos surdos uma educação bilíngue, onde a Libras – Língua Brasileira
de Sinais seja sua primeira língua, e a Língua Portuguesa, na modalidade escrita, sua segunda língua. Objetivos: Compreender o papel do educador no ensino da Língua Portuguesa para alunos surdos, a partir
de práticas pedagógicas bilíngues. Metodologia: Trata-se de pesquisa teórica cuja metodologia é a revisão
bibliográfica (Minayo, 1994), com leituras que visam aproximar-se da realidade dos alunos surdos e de
suas dificuldades pedagógicas (Capovilla & Raphael, 2012; Novaes, 2010; Stumpf, 2002). Resultados: As
orientações bibliográficas apontam que o papel do educador que ensina a Língua Portuguesa para alunos
surdos é o de introduzir textos que explorem o conhecimento prévio desses alunos sobre os temas trabalhados, a partir da realização de conversas e interpretações do conteúdo em Libras, introduzindo novos
gêneros (a partir de fotos, gravuras, acervo textual e imagens), uma vez que todas as atividades que os
educadores desenvolvem oralmente com os alunos ouvintes devem se dá na Libras para os alunos surdos,
de acordo com a perspectiva bilíngue. Conclusões: A prática docente com crianças surdas demanda do
educador interação social, na perspectiva de torná-las sujeitos com mais autonomia, a partir de suas práticas pedagógicas bilíngues. Trata-se de um processo de aprendizado da Língua Portuguesa na modalidade
escrita, agregada ao uso da Libras, sendo este o papel do educador, que ao realizar sua prática profissional,
adquire critérios e percepções precisas para aperfeiçoar o processo educacional inclusivo de tais alunos.
Contato: may.lopesgv@hotmail.com
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Estação Memória: experiências, sentimentos e importância do patrimônio histórico e cultural
do território de Ipatinga/MG
Mayara Ribeiro Jerônimo Fernandes, Josiane Márcia de Castro, Elaine A. Sousa; Adilson Mariano, Patrícia Falco Genovez (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chaves: Memória, Percepção, Patrimônio histórico, Território.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: A memória é um fenômeno construído social e individualmente por isso verifica-se uma
ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. A Estação Ferroviária de Ipatinga, conhecida atualmente como Estação Memória, constitui um bem cultural. Ela representa a lembrança de um tempo e contribui para a construção da história de uma localidade. Objetivos: Compreender a percepção da população sobre a história da Estação Memória e sua relação
com a trajetória do município de Ipatinga, através dos relatos de alguns moradores. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório. Utilizou-se da História Oral para a coleta
de narrativas individuais que denotam a memória coletiva a respeito da história de formação da cidade, abordando a percepção dos moradores de Ipatinga/ MG a partir de suas experiências e sentimentos. Os relatos dos moradores foram analisados tendo como referência a relação do individuo e da
sociedade com a Estação Memória. Resultados: Verificou-se a importância do patrimônio histórico e
cultural manifesto na memória de cada um. Essa importância se desdobrou em vários níveis: econômico, social e afetivo. Portanto, é um patrimônio que deve ser preservado e que se encontra intrinsecamente atrelado à identidade local. Conclusões: A memória não pode ser vista simplesmente como
um processo limitado de lembrar fatos passados, de importância secundária. Trata-se da construção
de referenciais sobre o passado e o presente de diferentes grupos sociais, ancorados nas tradições e
intimamente associados às mudanças culturais. As narrativas colhidas assinalam o trabalho do tempo
nos espaços da cidade e as suas transformações materiais e sociais. Elas inscrevem diversas participações na invenção da cidade, desvelando vestígios do cotidiano citadino, despertam palavras e imagens
que possibilitam produzir outra compreensão da Estação Memória e da cidade. Apoio: GIT – Univale.
Contato: mayara.enfermagem@yahoo.com.br
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Estudo das infecções relacionadas à assistência à saúde à luz da Teoria de James Reason
Micael Alves dos Santos, Larissa Carla Costa Leite, Maria Cláudia Queiroz Santos Macedo, Nélio Carvalho Soares, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Assistência à saúde, infecções, eventos adversos.
Área de conhecimento: Saúde Pública – 4.06.02.00-1
Introdução: A segurança do paciente, durante a assistência à saúde, constitui uma importante dimensão
do cuidado. Nesta perspectiva, as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são eventos adversos passíveis de prevenção, que decorrem da prática assistencial, resultando em riscos potenciais de
injúria, danos físicos ou psicológicos ao paciente. As IRAS têm onerado consideráveis gastos aos serviços de saúde e altos índices de morbimortalidade. A Teoria do Queijo Suíço de James Reason compara
os buracos do queijo suíço às falhas na assistência à saúde. Objetivos: Elucidar as principais causas das
IRAS à luz da Teoria do Queijo Suíço de James Reason. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica
descritivo-qualitativa, utilizando-se 17 referenciais pesquisados em bases científicas (BVS, Capes, Scielo) com publicações entre 1980 e 2014. Desenvolvido para o XIV Seminário Integrador do Curso de
Enfermagem da Univale. Resultados: Observou-se que as principais falhas nos serviços de saúde, como
a sobrecarga de trabalho, a baixa remuneração, a ausência de capacitações, o dimensionamento de pessoal deficiente, e as más práticas dos profissionais, caracterizadas pelas ações de imperícia, imprudência
e negligência correspondem aos buracos do queijo suíço. Constatou-se que esses erros podem ocorrer concomitantemente e, quando alinhados, fragilizam potencialmente a segurança do paciente. Esse
conjunto de falhas compromete a assistência, propiciando o desenvolvimento de IRAS. Conclusões:
A Teoria do Queijo Suíço de James Reason possibilita uma melhor compreensão sobre os múltiplos
fatores que predispõem a ocorrência de IRAS na prática assistencial. As falhas na assistência à saúde,
alusivas aos buracos no queijo suíço, podem comprometer a segurança do paciente. Apoio: ProUni.
Contato: micaelalvessantos@outlook.com
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Orientação familiar e comunitária efetuada pela ESF na atenção primária: uma perspectiva do
usuário idoso
Miqueias Roberto Gomes, Ananda Vieira Moraes, Marilia da Conceição Cordeiro, Elaine Toledo Pitanga Fernandes, Luiz Patrício Neto, Carlos Alberto Dias, Suely Maria Rodrigues (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras Chave: Orientação familiar, Orientação comunitária, Idoso, Saúde.
Área de conhecimento: Saúde coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A saúde do idoso exige cuidados. Este cuidado vai além de tratamentos esporádicos, pois,
podem existir diversas enfermidade crônicas. O paciente idoso precisa ser assistido no primeiro contato
com o sistema de saúde, mas também com acompanhamento sistemático e efetivo. Objetivos: Identificar
os escores secundários do PCATool nas dimensões orientação familiar e comunitária que permeiam o
entendimento do idoso a respeito do atendimento na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro
Ipê localizada na zona urbana do município de Governador Valadares-MG. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitativa. Para coleta de dados utilizou-se o questionário PCATool BRASIL versão adulto adaptado ao público alvo, em 60 indivíduos, com 60 anos ou mais,
ambos os sexos, fisicamente independentes e com função cognitiva preservada. Os serviços efetivos
são aqueles que apresentam escore de APS maior ou igual a 6,6. Utilizou-se o software Epi Info 7 para
a análise dos dados. Resultados: Em relação aos atributos derivados Orientação Familiar e Orientação
Comunitária, ambos apresentaram índice de 7,8. Este número é considerado alto e demonstra o respeito à diversidade cultural e que há uma aproximação da ESF com as famílias atendidas. Conclusões:
As ações desenvolvidas na orientação familiar e comunitária demonstram que o profissional conhece a
realidade da comunidade. Na orientação familiar há um conhecimento específico do grupo familiar e sua
cultura, podendo influenciar na adesão e reconhecimento do sistema de saúde pelo idoso. Na orientação
comunitária, o conhecimento está relacionado a dados epidemiológicos, o diálogo e o planejamento da
saúde, demonstrando importância de procedimentos de intervenção. Ambas abordagens demonstraram por meio de seus escores que o idoso as reconhece e percebe sua relevância. Apoio: UNIVALE.
Contato: miqueias_gv@hotmail.com
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Uma reflexão acerca do vídeo documentário “Amor de Rua”: a importância do cachorro para o
ser humano
Míria Núbia Simões Lourenço, Eliana Marcolino (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Amor de Rua, Cães, Comunicação, Saúde e Território.
Área de conhecimento: Intervenção Terapêutica – 7.07.10.01-5
Introdução: O modelo biopsicossocial de saúde e doença abrange a combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. E através dessa percepção pode-se entender que a saúde física e a saúde
mental apresentam-se como duas áreas no domínio da saúde das pessoas e encontram-se vinculadas
não só ao corpo e à mente, mas também por influências externas a todos os ambientes em que o sujeito interage (territórios). Esse trabalho parte da premissa desse modelo de saúde acima para análise do Documentário “Amor de Rua”, onde destaca-se a interação do cão com moradores/trabalhadores de rua, mas também a relação comunicacional entre o homem/cachorro e práticas terapêuticas,
tal como a Terapia Assistida por Animais (TAA). Objetivos: Refletir acerca do documentário “Amor
de Rua” e analisar a prática da TAA, para identificar a importância do cão na recuperação de pacientes com diversas doenças. Metodologia: Foram adotadas nesse estudo a análise bibliográfica e a
de discurso. Resultados: Afere-se do documentário que os partícipes dividem os mesmos territórios,
assim como na TAA, técnica empregada, por profissionais da área da saúde, no tratamento de patologias no âmbito da saúde física, mental ou social utilizando animais de estimação como ferramenta do processo terapêutico. Percebe-se através da literatura, que há uma tendência a mostrar apenas
aspectos positivos da terapia, renegando-se aspectos negativos desta prática. Conclusões: Conclui-se
que os animais têm amenizado a dor e a solidão de seus donos funcionando como verdadeiros companheiros e amigos, coadjuvantes em uma terapia, mesmo que seja “informal”. Apoio: UNIVALE.
Contato: mirianubia@yahoo.com.br
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Oficina de Libras para alunos ouvintes
Mônica Barbosa Amâncio Neves; Maria Conceição da Silva; Andressa Novais de Oliveira; Kyara Freitas
Barbosa; Eliene Nery(orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chaves: Libras, surdez, inclusão, educação bilíngue.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.006
Introdução: A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino comum apresenta-se como um processo em construção. Nesse contexto a Língua brasileira de Sinais – LIBRAS
é pouco conhecida nas escolas, ficando o aluno surdo com pouca possibilidade de comunicação com
os demais colegas e outros ouvintes. Como prática do Pibid/Univale/Pedagogia, apresentou-seem
uma escola da rede pública municipal que vivencia proposta de educação de tempo integral uma sugestão de oficina de Libras para alunos ouvintes tendo a ludicidade como estratégia de desenvolvimento.Objetivos: apresentar a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS adotando jogos e brincadeiras como
estratégia estimuladora de aprendizado bilíngue. Metodologia: O trabalho foi iniciado por bolsista de
pedagogia com formação em LIBRAS e como estratégia metodológica utilizam-seoficinas que privilegiam os jogos, brincadeiras e vídeos bilíngues. As oficinas são realizadas para pequenos grupos de
alunos da educação básica.Resultados: os resultados parciais alcançados é o interesse dos alunos na participação das oficinas e o reconhecimento da LIBRAS como linguagem. Conclusões: O projeto propicia para os bolsistas do Pibid, professores da escola e os alunos ouvintes, reflexões sobre a educação inclusiva e a pessoa surda, sendo alternativa de promoção do bilinguismo.Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: monica_patty24@hotmail.com
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Perfil epidemiológico de bactérias e leveduras isoladas em IRAS em instituição privada de Governador Valadares, 2013 a 2014
Mônica Valadares Martins; Denise de Oliveira Silva Andrade; Júnea Garcia de Oliveira Ferrari; André
Luis Souza dos Santos; Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Hospital São Lucas de Governador Valadares.
Palavras-chave: IRAS, Etiologia, Bactérias, Leveduras, Epidemiologia.
Área de Conhecimento: Microbiologia – 2.12.00.00-9
Introdução: Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) representam importante problema
de saúde pública. Os fungos são responsáveis por 8% das IRAS e as bactérias por cerca de 90%. Objetivos: Conhecer o perfil epidemiológico de bactérias e leveduras isoladas em IRAS em uma instituição privada de Governador Valadares, de 2013 a 2014. Metodologia: Estudo descritivo da ocorrência de IRAS causadas por bactérias e leveduras isoladas em exames microbiológicos. As informações
foram agrupadas em três categorias de microrganismos (MO), bactérias Gram positivas, bactérias
Gram negativas e leveduras. Resultados: Em 2013, dos 186 MO identificados, 62,37% (n=116) foram bactérias Gram negativas, 29,57% (n=55) Gram positivas e 8,06% (n=15) leveduras do gênero
Candida. Dentre as bactérias Gram negativas, a mais comum foi Pseudomonas aeruginosa (36,22%),
seguida por Escherichia coli (15,52%) e Acinetobacter baumannii (11,21%). Das bactérias Gram positivas, Staphylococcus coagulase negativo foi a mais prevalente (47,26%), seguida de Staphylococcus
aureus (34,55%) e Enterococcus sp (14,55%). Candida albicans representou 60% dos isolados, seguida
de Candida tropicalis (26,67%) e Candida krusei (13,33%). Em 2014, dos 131 MO isolados, 67,18%
(n=88) foram bactérias Gram negativas, 29,0% (n=38) bactérias Gram positivas e 3,82% (n=5) leveduras. Dentre as bactérias Gram negativas E. coli foi mais frequente (32,95%), seguida por A. baumannii
(18,18%), Klebsiella pneumonie (15,91%) e P. aeruginosa (13,64%). Das Gram positivas, S. coagulase
negativo permaneceu com maior prevalência (47,37%), seguida de S. aureus (18,43%) e Enterococcus
sp (15,79%). C. albicans representou 60% dos isolados fúngicos em 2014, seguida de C. parapsilosis
e C. krusei com frequência de 20% cada. Conclusões: O conhecimento do perfil epidemiológico de
bactérias e leveduras causadoras de IRAS representou ferramenta essencial para a prevenção de novas ocorrências e maximização de efetividade no tratamento. Apoio: UNIVALE, HSLGV, ICC, UFRJ.
Contato: monica.martins@univale.br.
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Prevalência de infecções relacionadas a assistência à saúde por topografia em uma instituição
privada de Governador Valadares, 2013 a 2014
Mônica Valadares Martins; Denise de Oliveira Silva Andrade; Júnea Garcia de Oliveira Ferrari; André
Luis Souza dos Santos; Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Hospital São Lucas de Governador Valadares.
Palavras-chave: IRAS. Topografia. Epidemiologia.
Área de Conhecimento: Epidemiologia - 4.06.01.00-5
Introdução: Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) originam-se em serviços de saúde e
se manifestam durante a internação ou pelo menos 48 horas após alta, relacionadas a hospitalização,
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Objetivos: Estudo de natureza descritiva visou conhecer
a topografia das IRAS em uma instituição privada de Governador Valadares, no período de 2013-2014.
Metodologia: Os dados foram extraídos do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e de exames
microbiológicos cedidos por laboratório terceirizado. As informações foram categorizadas nas topografias respiratória, corrente sanguínea, trato urinário, sítio cirúrgico, partes moles, sistêmica e outras.
Resultados: Em 2013, das 167 IRAS identificadas, 38,3% (n=64) foram de topografia respiratória, 18,6%
(n=31) sistêmica, 13,2% (n=22) trato urinário e 10,8% (n=18) sítio cirúrgico. Na topografia respiratória,
a pneumonia associada à ventilação mecânica tardia (PAV T) teve maior prevalência, 26,3% (n=44), seguida da pneumonia associada ao componente aspirativo (PAH), 10,2% (n=17) e pneunomia associada a
ventilação mecânica precoce (PAV P), 1,8% (n=3). Em 2014, das 138 IRAS identificadas, 36,9% (n=51)
foram de topografia respiratória, 22,5% (n=31) trato urinário, 16,7% (n=23) sistêmica e 15,2% (n=21)
sítio cirúrgico. Na topografia respiratória, a PAH obteve destaque, ocorrendo em 19,6% (n=27), seguida
da PAV T com 13,8% (n=19) e PAV P com 3,6% (n=5). Conclusões: As IRAS aumentam a internação
entre 5,5 e 7,4 dias, destacando-se pela gravidade e elevada taxa de letalidade. Indicadores globais de
gravidade, idade, patologia de base, tempo de hospitalização e procedimentos invasivos possibilitam
a comparação intra/interinstitucional e a identificação de fatores de risco específicos para a realidade local. O custo direto inclui diárias adicionais, exames subsidiários, ônus com profissionais, tempo
de trabalho, custos com medicamentos, insumos e outros. Apoio: UNIVALE, HSLGV, ICC, UFRJ.
Contato: monica.martins@univale.br.
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Avaliação do Consumo de Suplementos Alimentares em Praticantes de Atividade Física de
uma Academia de Ginástica de Governador Valadares – MG
Nádya Nayra Braga Santos, Márcia Avelino Matosinhos Zuim, Bárbara Nery Enes
Palavras-Chave: Suplementos nutricionais; Exercício Físico; Modalidade de treino
Área de Conhecimento: Dietética – 4.05.02.00-7
Introdução: A academia de ginástica, a mídia e a pressão da sociedade em relação ao “corpo perfeito”
induz às pessoas a utilizarem suplementos alimentares. A indicação de tal uso, nem sempre é realizada
por um profissional habilitado, tornando-se uma estratégia preocupante. Objetivos: Avaliar o consumo
de suplementos alimentares de alunos matriculados de uma academia de ginástica de Governador Valadares. Metodologia: Estudo descritivo com delineamento transversal realizado em uma academia de
Governador Valadares. Participaram dessa pesquisa 100 alunos matriculados que praticavam algum tipo
de atividade física há no mínimo três meses com frequência mínima de três vezes na semana, duração
mínima de 45 minutos. Responderam um questionário composto por nove questões objetivas sobre tipo,
frequência, duração e objetivo da atividade física, uso de suplementos alimentares, e indicação.Foi realizada a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, conforme resolução 466/2012
do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Observou-se que 54% (n=54) dos indivíduos eram do sexo
feminino e 46% (n=46) do sexo masculino, a maioria com ensino superior completo (42%). Quanto ao
tipo de atividade física realizada 4% (n=4) praticavam exercício aeróbico exclusivamente, 53% (n=53)
somente musculação e 43% (n=43), atividade aeróbica e musculação, grande parte dos entrevistados
(61%) faziam atividades cinco vezes por semana, 49% (n=49) tinham como objetivo hipertrofia e 47%
(n=47) definição muscular. Nessa pesquisa 67 alunos faziam uso de suplementos alimentares, dentre
estes 34% (n=23) consumiam por iniciativa própria, somente 15% (n=10) e 6% (n=4) era indicado por
nutricionista e médico, respectivamente. Os suplementos mais utilizados foram: WheyProtein, BCAA e
Creatina. Conclusões: Percebe-se que o uso de suplementos alimentares é consideravelmente alto, geralmente, utilizados sem indicação de um profissional qualificado, sendo predominante o WheyProtein.
Contato: nadyanayra@hotmail.com
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A Formação Histórica do Território de Ipatinga/MG: entre memórias e histórias
Natália Almeida Brito Cardoso, Amanda Beraldo Machado, Maruza Cruz Pinto Lima, Silvana Soares
Silva, Patrícia Falco Genovez (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave:Mobilidade nacional/regional, Pioneirismo, Memória, Formação Histórica do Território,
Ipatinga.
Área de conhecimento: História Regional do Brasil–7.05.05.04-7
Introdução: O homem enquanto indivíduo possui histórias e passa por acontecimentos que o faz singular
dentro do território ao qual está inserido ou que por sua vez, dá origem a ele. Ele busca se posicionar
frente à sociedade, delimitar seu espaço, marcar e formar sua identidade, que a partir das vivências e histórias, torna este espaço, o território. A pesquisa proposta, ainda em fase preliminar, enfoca o processo
de ocupação da cidade de Ipatinga, na região do Vale do Aço, antes da implantação da siderúrgica Usiminas.Objetivos: Investigar a motivação dos pioneiros de Ipatinga-MG; registrar as memórias e relatos
e entender as relações com a formação histórica do território. Metodologia:Realizaremos uma pesquisa
bibliográfica e teórica sobre a História de Ipatinga e dos conceitos de Território. Posteriormente, serão
realizadas pesquisas qualitativas com três casais que são considerados pioneiros de Ipatinga. Por fim,
será feita a análise das histórias faladas, que apresentam as memórias de formação do território da atual
cidade. Resultados:Cumprida a primeira fase da pesquisa verifica-se que Ipatinga é considerado o décimo
município mais populoso do estado de Minas Gerais e o primeiro de sua microrregião. Através da pesquisa bibliográfica foi possível constatar que os pioneiros de Ipatinga contribuíram para a formação da
identidade territorial e a partir da história falada almeja-se conhecer o contexto histórico e social dos pioneiros bem como os motivos que os levaram a migrarem e permanecerem no local.Conclusões:O trabalho encontra-se em fase de levantamento de dados e revisão bibliográfica e almeja-se a compreensão das
memórias dos pioneiros na formação do território de Ipatinga. Inicialmente um local de rota de tropas,
mas que com a migração,impulsiona-sea ocupação urbana e econômica da cidade a partir dos pioneiros,
fazendo destes, parte da memória e construção do território de Ipatinga.Apoio: CAPES/UNIVALE.
Contato: nataliaabrito@gmail.com
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A comunicação através das cores: uma análise do personagem Walter White na série BreakingBad
Natália Carvalho de Souza e Silva; Lauro Almeida de Moraes(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Arte; Cinema; Comunicação; Cor; Semiótica.
Área de conhecimento: 6.09.05.00-0 – Comunicação Visual
Introdução:Ao entrar em um hospital as paredes são quase sempre brancas, verdes ou de cores neutrasafim de manter um ambiente calmo entre os pacientes; Antes de comer um alimento analisa-se a cor afim
de identificar seu estado de conservação.A cor, portanto, é um transmissor de informações, capaz de influenciar ações e emoções. Potencial utilizado também como recurso comunicacional no cinema. Objetivos: Identificar as diversas formas de comunicação – intencionais ou não – por meio das cores no figurino
do personagem Walter White, da série norte americana BreakingBad.Metodologia:Desenvolveu-se uma
pesquisa exploratória na Teoria das Cores de Johann Wolfgang Von Goethe, uma pesquisa documental, a
partir da série BreakingBad, uma pesquisa qualitativa acerca dos dados selecionados e, para análise do material empírico, adotou-se a Análise de Conteúdo. A Semiótica Peirceana aparece como referência analítica de apoio, sem maior aprofundamento.Resultados: Percebeu-se queas cores do figurino do personagem
Walter White alinham-sea cada momento vivido por ele no decorrerda história. Com efeito, algumas cores
tornaram-se símbolos de sua evolução psicológica: O pai de família diagnosticado com câncer de pulmão,
a personalidade inicial, é representada pelo bege, indicando passividade; A personalidade de “cozinheiro”
(The Cook) é representada pelo verde, indicando ganância; E o preto, representação do poder, simboliza
a formação completa do alterego do personagem, o traficante de metanfetamina Heisenberg. Conclusões:
A construção narrativa deBreakingBadcontou com o auxílio das cores, signo que foi essencial para entender completamente o personagem Walter White e sua transformação durante a série.O seriadoexemplificao efeito universal causado pelas cores, com capacidade de transmitir mensagens e influenciar sensações.
Contato: nataliacarvalllho@gmail.com
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Absenteísmo e atestados médicos: Análise da ocorrência entre professores de um colégio particular no território de Governador Valadares
Omar de Azevedo Ferreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Professor, Absenteísmo, Trabalho.
Área de conhecimento: Fatores Humanos no trabalho – 7.07.09.04-1
Introdução: Algumas profissões são mais suscetíveis ao afastamento do trabalhador via atestado médico
ou sem justificativa. O trabalho deixa de proporcionar crescimento, independência profissional e passa a
ser causador de problemas como a insatisfação, o desinteresse, irritação, exaustão, incapacidade de raciocinar para solucionar problemas, impaciência, e absenteísmo. O trabalho docente, por suas características, figura entre um dos mais susceptíveis a afastamentos do trabalho. Objetivos: Identificar o índice de
atestados com Código Internacional de Doenças número 10 na categoria F (Transtornos mentais) entre
docentes de um colégio da rede particular de ensino de Governador Valadares. Metodologia: A amostra
foi constituída por 64 históricos de professores que compunham o corpo docente da instituição no período de 2009 a 2013. Foram incluídos todos os registros de faltas ao trabalho ocorridos no período, seja
por atestado ou absenteísmo. Foram excluídos os históricos cujos registros não possuíssem informações
adequadas. Para análise um banco de dados foi estruturado a partir do programa Excel. Resultados: No
período em análise foram registradas 163 faltas. Constatou-se que 65% das ausências foram justificadas
com atestado sob a classificação do CID-10 e 35% sem a apresentação de atestado. O que pode ser entendido como indício de absenteísmo. Verificou-se que 51% das faltas justificadas com atestados foram
relacionados no CID-10 pela classificação F. Percebeu-se que a classificação F que obteve o maior número de frequência foi F. 32 (Episódio depressivo leve) com 58%, seguida de F. 41 (Transtorno ansiosos)
com 15% e por último F. 34 (Transtornos do humor) com 10%. Conclusões: Pode-se concluir que a
maior parte das ausências se deu pelo sintoma de depressão, seguido de sintomas de ansiedade e de transtornos do humor, indicando a existência de sinais e sintomas da síndrome de burnout entre os docentes.
Contato: omarf@univale.br
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O olhar dos profissionais que atuam no Centro Socioeducativo em relação a responsabilidade
pela prática de ato infracional
Osmar de Souza Santos; Thaíse Félix Silva; Jorddana Rocha de Almeida; José Luiz Cazarotto; Lissandra
Lopes Coelho Rocha; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Centro socioeducativo, educação, direito, agentes socioeducativos.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1 / Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A privação de liberdade é utilizada pelo Sistema Judicial quando do cometimento de ato
infracional por jovens e tem por objetivo a ressocialização. Ao longo desta sócioeducação torna-se imprescindível a participação do agente socioeducativo que acompanha de perto os jovens ao longo deste
processo. Objetivos: O presente estudo objetiva apresentar, na perspectiva dos profissionais que atuam
no Centro Socioeducativo, de quem é a responsabilidade pelo envolvimento dos jovens com a prática do
ato infracional. Metodologia: A metodologia utilizada é de cunho qualitativo. Realizou-se observações,
registradas em diário de bordo durante o curso de formação continuada, composto por 5 módulos, realizado com os profissionais que atuam no Centro Socioeducativo de Governador Valadares/MG. Para
este trabalho tomou-se por base as observações registradas durante a realização do primeiro módulo do
curso. Resultados: Os resultados evidenciam que a maioria dos agentes (35,2%) afirma que os governantes são os mais responsáveis pelo envolvimento de jovens e adolescentes em atos infracionais. Alguns
agentes (29,4%) afirmam serem eles também os responsáveis por esses jovens. Outros relataram que a
família, a mídia e os próprios adolescentes (11,8%) são responsáveis pelo cometimento do ato infracional. Conclusões: Na perspectiva dos profissionais os mais responsáveis pelo envolvimento de jovens e
adolescentes em atos infracionais são os governantes. Os dados obtidos evidenciam uma visão crítica dos
profissionais que demonstram compreender as questões macro que envolvem a prática do ato infracional
principalmente no que diz respeito a ausência de políticas públicas voltadas para a educação e acompanhamento dos Jovens em situação de vulnerabilidade social. Apoio: PIBIC-FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: osmardesouzasantos@hotmail.com
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Sentimentos dos profissionais que atuam no Sistema Socioeducativo sobre os jovens e os atos
infracionais praticados por eles
Osmar de Souza Santos; Thaíse Félix Silva; Jorddana Rocha de Almeida; José Luiz Cazarotto; Lissandra
Lopes Coelho Rocha; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Centro socioeducativo, educação, direito, agentes socioeducativos.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: Constata-se um crescimento acentuado do número de jovens envolvidos com o uso, tráfico de drogas e violência. Muitos trazem consigo uma trajetória ligada à vulnerabilidade social. A receptividade do funcionário que atua no Centro Socioeducativo é de fundamental importância para a
ressocialização destes jovens. Objetivos: Verificar se os agentes estão emocionalmente preparados para
atuar no processo educativo de adolescente que comete ato infracional e identificar os sentimentos
que o ato antissocial desperta neles. Metodologia: Pesquisa qualitativa realizada por meio de observações, registradas em diário de bordo durante o curso de formação continuada ministrado em 5 módulos para profissionais que atuam no Centro Socioeducativo de Governador Valadares/MG. Para este
trabalho tomou-se por base as observações registradas durante a realização do primeiro módulo do
curso. Resultados: Como resultados do estudo os sentimentos em relação ao cometimento do ato infracional praticado por jovens mais relatados pelos agentes foram: revolta (15,8%); tristeza (15,8%);
raiva (10,6%). Eles ainda relataram vivenciar os seguintes sentimentos: desconforto, falta de dignidade,
impotência, indiferença, indignação, inquietude, medo, natural, ódio, pena, vergonha (5,3%). Conclusões: Os dados indicam que a prática do ato infracional toca significativamente a emoção dos funcionários. A maioria manifesta sentimentos negativos sobre o jovem e o ato por ele praticado. Tais
sentimentos podem interferir na relação que estabelecem com os jovens, dificultando o desempenho
do papel educativo que devem exercer. A emoção eivada de raiva, tristeza ou indiferença pode comprometer o vínculo que o educador deve estabelecer com o educando. Justifica-se a necessidade de
acompanhamento dos funcionários por profissionais da psicologia trabalhando com eles as questões
que emergem do contexto com o qual lidam cotidianamente. Apoio: PIBIC FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: osmardesouzasantos@hotmail.com
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A multimedialidade no aplicativo “Placar UOL”
Paulo Henrique Matos dos Anjos, Hadassa Gonçalves Astenreiter, Roney Alves Brito, Michel Alves
dos Santos, Sávio Gonçalves Scarabelli, Franco Dani Araújo e Pinto (Orientador), Carlos Sanchotene
(Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Multimedialidade, Aplicativo, Comunicação.
Área de conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: A comunicação multimídia vem se adaptando para compor as plataformas que possibilitam
a integração de múltiplos tipos de linguagem em uma única mensagem. Para compor tais mensagens, os
elementos se dividem em texto, imagens e som. Objetivos: Analisar os elementos que compõem a narrativa multimídia, segundo o conceito de Multimedialidade (SALAVERRÍA, 2014), no aplicativo “Placar
UOL”, e também as formas como esses elementos podem ser interligados. Metodologia: Acompanhouse o funcionamento do aplicativo em um aparelho smartphone que utiliza a plataforma Android, no
dia 19/8/2015. Nesse dia, o aplicativo transmitiu cinco jogos da Copa do Brasil, tendo sido escolhido
para análise, a partida entre Palmeiras e Cruzeiro. Foram levados em consideração os elementos que
constituem os conteúdos multimídia: texto; fotografia; gráficos, iconografias e ilustrações; vídeo; animação digital; discurso oral; músicas e efeitos sonoros; vibração. Resultados: Dos oito elementos que
constituem os conteúdos multimídia analisados, sete estão presentes no aplicativo: O elemento “texto” está presente na contextualização e registro do pré-jogo, jogo e pós-jogo; o elemento “fotografia”
está presente na narrativa do aplicativo; o elemento “gráficos, iconografias e ilustrações” está presente
através de sinais icônicos que orientam a navegação e complementam a mensagem textual; o elemento
“vídeo” está presente na exposição de lances e notícias sobre o jogo; o elemento “discurso oral” acrescenta valor às informações digitais através da “voz off ” nos vídeos; as “músicas e efeitos sonoros” estão
presentes nos vídeos, e o aplicativo gera sons para notificar início e fim de jogo e os gols; o elemento “vibração” é acionado nas mesmas situações do elemento anterior. Além disso, inclui a experiência
da tactilidade (PALACIOS e CUNHA, 2012). Conclusões: O aplicativo analisado reuniu os elementos
multimídia devidamente interligados, gerando um resultado harmonioso na composição da mensagem.
Contato: phanjosgv@hotmail.com
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Brasileiros/as rumo à Europa: novos lugares de destino da emigração brasileira nesse início
de século XXI; os estigmas e os preconceitos enfrentados
Pollyane Samilly Alves Caldeira, Christiane de Cassia Magri, Sueli Siqueira (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Migrações, Preconceito, Exterior.
Área de conhecimento: Psicologia Social – 7.07.05.00-3
Introdução: Nesse início de século XXI a ampliação do fluxo de emigração de brasileiros rumo ao estrangeiro tem colocado novas questões e problemas para aqueles que vivenciam a experiência de viver
entre dois lugares. Embora os Estados Unidos ainda se configurem como o principal destino dos emigrantes, os brasileiros têm se dispersado por outros países principalmente Inglaterra e Portugal, dentre
outros. Objetivo: Este artigo se propõe a discutir os preconceitos enfrentados em relação aos brasileiros/as percebido nos diferentes destinos e apreender qual é a percepção do emigrante em relação ao
preconceito. Metodologia: Além da revisão bibliográfica, foi feita uma análise de cinco entrevistas em
profundidade realizadas com brasileiros que vivem na Inglaterra e Portugal, na faixa de 20 a 40 anos de
idade, que emigraram tendo como objetivo trabalhar, poupar e auxiliar os familiares no Brasil. Resultados: Os dados indicam que devido ao movimento de brasileiros para a Europa estes tendem a serem
vítimas de preconceito nas cidades de destino. A percepção dos emigrantes acerca do preconceito encontra-se mais aguçada. Embora alguns neguem outros percebem, entendem e relatam situações vividas.
“Preconceito é rotina, dizem que somos festeiros, bagunceiros, preguiçosos”. “As mulheres são vistas
como aquelas que vivem na prostituição”. Conclusões: Diante dos dados pode-se concluir que em geral, o problema parece ter relação com a nacionalidade do estrangeiro e sendo assim os brasileiros são
visados por suas origens. Dessa forma, o preconceito não deve ser secundarizado, principalmente para
os profissionais da saúde, mas visto como fonte de adoecimento, isto é, como algo que pode acarretar
consequências para a subjetividade e bem-estar do emigrante. Apoio: PIBIC FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: polly-caldeira@hotmail.com
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Dimensionamento de tanque transportável para a cura de corpos de prova de concreto
Pollyany de Cássia Oliveira Falci; Rauany Cristina Alves Andrade; Thaís Fátima dos Santos; Anderson
Caetano Gusmão (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Cura; Concreto; Tanque; tanque transportável.
Área de conhecimento: Materiais e componentes de construção – 3.01.01.01-8
Introdução: O controle tecnológico do concreto visa garantir um material que atenda as exigências de
projeto. A cura é essencial para a obtenção de um concreto de boa qualidade, o mesmo deve ocorrer
com as amostras coletadas para ensaios específicos, seguindo os procedimentos estabelecidos na NBR
5738/15. Dar-se a importância neste trabalho, à concepção de um tanque (caixa) transportável para a
cura dos corpos de prova (CP), seguindo os padrões da NBR 9479/06. Objetivos: Propor o estudo de
viabilidade técnica para adaptação e dimensionamento de um tanque de cura de CP, sendo ele transportável, possibilitando sua reutilização em outras obras. Metodologia: Para executar o método de cura dos
CPs, propõem-se concepção de um tanque de cura por imersão, no qual será dimensionada sua capacidade de acordo com o volume de concreto da obra e o tipo de controle estabelecido na NBR12655/15.
Serão coletadas as amostras de concreto usinado e concreto preparado na obra. Os CPs serão curados em
tanque fixo e em tanque transportável ambos com temperatura controlada, e serão curados em condições
de obra. Após, serão rompidos para a verificação da resistência à compressão e módulo de elasticidade.
Resultados: Mesmo com o trabalho em andamento, espera-se alcançar uma adequação do tanque de cura
transportável às normas estabelecidas pela NBR 5738/15, NBR 9479/06 e NBR 5739/07. Com os resultados de ensaios estabelecidos pela NBR 5739/07, verifica-se a funcionalidade ou não do tanque transportável, comparando os resultados dos CPs curados no tanque de cura fixo, no tanque transportável e os
curados em condições de obra. Conclusões: O dimensionamento do tanque transportável será específico
para a necessidade de estocagem das amostras de CPs para cada obra. Esse processo possibilitará que a
cura seja executada em obras de diferentes condições sócio econômicas, e possibilitará sua reutilização.
Contato: pollyanydecassia@hotmail.com.
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A predominância da habilidade de compreensão na língua inglesa entre imigrantes brasileiros
nos Estados Unidos
Rafael Barbosa Lucas, Sueli Siqueira (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Migração; habilidade na língua inglesa; compreensão.
Área de conhecimento: Linguística – 8.01.00.00-7
Introdução: O imigrante brasileiro, predominantemente laboral, vivencia diversos entraves em sua
adaptação à cultura norte-americana. Uma das maiores dificuldades que enfrenta está relacionada
ao não domínio da língua inglesa. No que se refere às habilidades de fala, compreensão da fala, leitura e escrita, são diversas as configurações e os níveis valorativos apresentados nos relatos de imigrantes retornados (a partir dos anos 2000) à Governador Valadares, MG, e o seu entorno. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo analisar o sucesso do imigrante, na língua inglesa, a partir
das habilidades de fala, compreensão, leitura e escrita. Metodologia: Uso de informações do banco de
dados do Neder (Núcleo de Estudos Interdisciplinar Sobre o Desenvolvimento Regional), constituído por 124 entrevistas formais e 13 entrevistas em profundidade. Os dados foram coletados entre os
anos de 2013 a 2015. Resultados: A língua inglesa foi identificada como a maior dificuldade encontrada pelo imigrante nos Estados Unidos, no depoimento de 46,8% dos entrevistados. Eles atribuíram
valores às suas habilidades na língua inglesa com muito bem (MB)”, bem (B), regular (R), um pouco
(UP) ou muito pouco (MP). Analisando isoladamente a habilidade de compreensão, os valores entre
MB e R foram os que mais se acentuaram: MB (17,7%), B (28,2%), R (30,6%) e UP (12,1%). Quanto ao valor MP, essa habilidade foi a que apresentou menor porcentagem (11,3%). O depoimento de
uma entrevistada aponta para um fator explicativo: “[...] necessidade de compreender a que me pediam; não havia tanta exigência sobre falar; fazer o que era exigido”. Conclusões: É possível perceber
que a compreensão da fala predomina sobre as demais habilidades na experiência do imigrante. Levando em consideração o seu projeto migratório, intrinsecamente voltado para trabalho, a compreensão
é a habilidade mais exigida; é mais necessário compreender do que falar. Apoio: CAPES/UNIVALE.
Contato: rafaelb.lucas@hotmail.com
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O Tradutor-Intérprete de Libras na Educação: definições, formação e espaços de trabalho
RaianeVitor Teixeira, Edivania Maria Rodrigues, Edmarcius Carvalho Novaes (Orientador).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Intérprete de LIBRAS,áreas de atuação, capacitação.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, em execução no campo
educacional brasileiro, possibilita o direito à educação de alunos com surdez em espaços educacionais
regulares. Para tanto, se faz necessário o tradutor-intérprete de Libras, com o objetivo de possibilitar a
compreensão das práticas educativas aos alunos surdos. Para além do campo educacional, este profissional também pode atuar em diversos espaços sociais: encontros religiosos, eventos, órgãos públicos
administrativos, etc. Objetivos: Apresentar quem é este profissional Tradutor-interprete de Librasque
atua na educação, qual a formação exigida para o exercício da profissão, e quais os espaços de trabalho
disponíveis. Metodologia: trata-se de pesquisa teórica cuja metodologia é a revisão bibliográfica (Minayo,
1994), com leituras de atividades que visam aproximar-se da realidade dos alunos surdos e dos profissionais que atuam no atendimento especializado à surdez, a partir dos Estudos Surdos (Capovilla& Raphael, 2012; Novaes, 2010; Stumpf, 2002) e de legislações a respeito dos processos inclusivos de alunos
surdos.Resultados: Tem-se que o tradutor-interprete de Libras, no campo da educação, é um profissional-educador responsável pelos processos cognitivos de alunos surdos, a partir da Língua Brasileira de
Sinais. Para tanto, é preciso que o mesmo tenha licenciatura em Letras/Libras, ou outra licenciatura com
especialização na área da tradução-interpretação de Libras. Atualmente sua remuneração depende do
cargo que se ocupa, mas geralmente se iguala a um professor regente de turma. Conclusões: Nota-se a
importância deste profissional, pois se trata de um trabalho especifico e que requer capacitação para se
atuar na área. Em razão disto, tem-se umalacuna desses profissionais para atender toda a demanda educacional existente, o que causa prejuízos nos processos inclusivos de alunos surdos. Ainda conclui-se que
é preciso reconhecer sua atuação enquanto categoria profissional, com direitos trabalhistas específicos
e com organização de classe, o que pode culminar em práticas educacionais inclusivas, com o aporte
de profissionais capacitados e bem remunerados para atender aos alunos surdos em suas necessidades.
Contato: raianevitor@hotmail.com
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Edifício sustentável: Análise dos benefícios da implantação de técnicas e métodos ecologicamente sustentáveis em uma edificação
Rina Gabriela Coelho Cunha, Andrea Carvalho Salmen (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Edifício verde. Edifício sustentável. Selos verdes.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: A presente pesquisa explana o conceito de sustentabilidade, e sua aplicação na construção
civil. Aborda as certificações verdes mais utilizadas no país, bem como sua aplicação. Objetivos: Demonstrar a importância da implantação de técnicas e métodos ecologicamente sustentáveis em uma
edificação, a fim de minimizar os impactos ambientais, por ela gerada. Bem como as técnicas construtivas de uma edificação mais sustentável, e a forma de aplicação dos selos verdes. Metodologia: A
metodologia utilizada consiste na revisão bibliográfica de artigos científicos, notícias de sites especializados, e referenciais de aplicação de certificações de edifícios verdes, bem como estudos de caso de
edifícios certificados. Resultados: Com base nas matérias, é possível verificar que há um grande interesse da população, na aquisição de imóveis certificados, e um dos principais motivos é o retorno financeiro através da economia energética, que pode chegar a 50%. Obtenção de um programa de necessidades de edificação, que contemple: Eficiência energética e hídrica, conforto térmico, e uso de
materiais sustentáveis. Conclusões: Os estudos de caso, guias referenciais de certificação de edificações
verdes, LEED Brasil e PROCEL Edifica, e demais estudos presentes nesta pesquisa serviram como
referencial para a obtenção de um programa de necessidades, que servirá de embasamento teórico
para uma proposta de projeto arquitetônico de uma edificação residencial/comercial para Governador Valadares-MG, não somente, apto a receber o certificado de edifício verde, mas também que possa contribuir para a cidade como um exemplo de projeto que cause menos impacto ambiental, e sirva de inspiração para a população e os profissionais da área como uma mudança de paradigma no
que se refere a técnicas construtivas, e uma nova forma de olhar para as necessidades meio ambiente.
Contato: rinagabriela@hotmail.com
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Enchentes do Rio Doce: observações no campo de pesquisa.
Rina Gabriela Coelho Cunha, Elesmar Aparecida Roza Xavier, Patrícia Falco Genovez, Sandra Nicoli
(Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Enchentes do Rio Doce, Governador Valadares, Percepção de riscos Ambientais.
Área de conhecimento: Interdisciplinar – 9.01.00.00-0
Introdução: Governador Valadares é uma cidade que se desenvolveu de forma linear, acompanhando
o leito do Rio Doce. A enchente está presente na história da cidade, que é afetada todos os anos pela
cheia do Rio Doce, tendo partes de seus bairros, às margens do rio, inundadas. Objetivos: O presente
trabalho tem como objetivo demonstrar por que, apesar de atingidos pelas enchentes do Rio Doce, os
moradores dos bairros, analisados, continuam morando no mesmo local. Metodologia: Estudo observacional com base na experiência de campo na pesquisa: Migração, Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce. A análise da observação será obtida através dos relatos colhidos durante
a aplicação de 96 questionários nos bairros Jardim Alice, JK I, JK II, JK III e Santa Rita. Resultados:
Através da experiência em campo pôde-se observar a não percepção pelos morados entrevistados, da
intensidade dos transtornos e riscos gerados pela enchente. Nota-se que há uma preparação dos moradores em relação à minimização dos impactos por ela gerada. Em seus relatos demonstram que o
seu cotidiano, a partir dessa preparação, não sofre ou sofrerá grandes transtornos e seus bens materiais
estarão protegidos. Nos relatos também fica evidente o sentimento de pertencimento ao bairro, e esse
sentimento torna os riscos e transtornos, causados pelas enchentes do Rio Doce, aceitáveis. Conclusões:
Diante dos relatos e das observações feitas em campo, concluiu-se que apesar de afetados, os moradores dos bairros analisados preferem permanecer no bairro. Nesse sentido, pode-se dizer que as relações
foram tecidas ao longo dos anos, tornando-se uma comunidade. Houve, de fato, uma apropriação do
espaço físico, gerando, nos moradores, um sentimento de pertencimento ao local. As relações estabelecidas no bairro e a adequação aos danos causados pelas enchentes tornam a permanência uma opção
mais viável do que a mudança para outra localidade. Apoio: FAPEMIG, CNPq e OBIT/UNIVALE.
Contato: rinagabriela@hotmail.com
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Resposta da comunidade de formigas ao assoreamento no Parque Estadual do Rio Doce
Rosiane Mercenes Sanches, Antônio Carlos de Oliveira Martins Junior, Cinthia Borges da Costa, Sérvio
Pontes Ribeiro, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Palavras-chave: Mata Atlântica, Sucessão Natural, Conservação.
Área de conhecimento: Ecologia – 2.05.00.00-9
Introdução: Formigas têm sido apontadas como ferramenta interessante para a indicação ambiental,
parâmetros como a riqueza e abundância de espécies de formigas nem sempre se revelam como úteis
na indicação ambiental. Neste sentido, a composição de espécies tem sido sugerida como um parâmetro
a ser considerado em trabalhos de indicação ambiental. Objetivos: Investigar a resposta da composição
de espécies a processos geomorfológicos e evolutivos, especificamente o assoreamento, de ambientes
lênticos onde ocorre a sucessão lago-brejo. Metodologia: Foram investigados três ecótones florestais
dentro do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Em cada área foram instaladas armadilhas próximas à margem da floresta, formando um transecto ao longo da linha de transição entre o brejo e a
floresta. Outra linha de armadilhas foi instalada no interior da floresta, a pelo menos 50m a partir da
primeira. A composição de espécies foi comparada por meio de análises multivariadas (NMDS, ANOSIM, SIMPER) com a ajuda do software PAST. Resultados: A composição de espécies de formigas
arborícolas não se mostrou distinta entre as áreas e nem entre locais dentro de cada uma das áreas
estudas. Entretanto a composição de espécies de formigas coletadas na superfície do solo diferiu entre as áreas, sendo marcadamente distinta na área drenada há mais tempo, ainda que a maior parte
das espécies encontradas seja comum a todas as áreas (R=0,16; p=0,004). Na área drenada há mais
tempo, também é possível distinguir a fauna que habita a margem da floresta (mais próxima ao brejo) daquela que habita seu interior (R=0,18; p=0,03). Conclusões: Estes resultados mostram a influência da evolução da paisagem na determinação da diversidade de espécies de formigas da Mata Atlântica. De modo específico formigas de solo parecem responder de forma mais perceptível ao processo
de assoreamento do que formigas arborícolas. Apoio: PIBIC FAPEMIG, CNPq, CAPES, IEF-MG.
rbfcampos@gmail.com
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A percepção da violência com base na vivência dos moradores de Governador Valadares – MG
Samara Alves Avanzi, Sueli Siqueira, Sandra Nicoli
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Violência, Percepção, Representação Social.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: A violência vem acompanhando a sociedade desde seus primórdios. A cada momento ela
se manifesta de formas e em circunstâncias diferentes. Conceituar violência não é tão simples, visto que
a ação geradora ou sentimento relativo à violência pode ter significados múltiplos e diferentes, dependendo da cultura, momentos e condições nas quais ela ocorre. Dentre os diversos tipos de violência,
pode-se destacar a psicológica, física e verbal. Alguns fatores colaboram para aumentar atos violentos,
tais como: a urbanização acelerada, problemas sociais como miséria, fome, desemprego, dentre outros.
Objetivos: Fazer uma comparação entre os dados da pesquisa “Migração, Vulnerabilidade e Mudanças Ambientais no Vale do Rio Doce” e os dados da Oitava Região Integrada de Segurança Pública
(RISPE) de Governador Valadares- MG, quanto ao índice e a percepção dos moradores em relação
à violência. Metodologia: Por meio da metodologia baseada no método quali-quanti, foram analisados os dados obtidos nos 118 questionários aplicados nos bairros Altinópolis, Planalto e Turmalina
em Governador Valadares no ano de 2014 e primeiro semestre de 2015 e, comparados com os dados
computados nos Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) da 8º RISPE do período em análise.
Resultados: Os resultados apontam que dos 118 moradores entrevistados, 63 considera que os locais
onde residem são violentos. Ao perguntar sobre a violência na cidade de Governador Valadares, 89
relataram que é uma cidade violenta. Nos registros da REDS, os dados demonstram que 527 pessoas,
das localidades em estudo, sofreram algum tipo de violência. Em relação aos dados gerais de Governador Valadares, o total é de 10.026 pessoas que sofreram algum tipo de violência. Conclusões: A partir
da análise dos dados pode se concluir que existem diversos tipos de violência e que, as mesmas assumem formas diferentes. Contudo, os moradores entrevistados a percebem de maneira única, sendo a
violência física a mais evidente entre os indivíduos. Apoio: FAPEMIG, CNPq e OBIT/UNIVALE.
Contato: samaraavanzi@gmail.com
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A abordagem da gramática normativa no livro didático “Fala Brasil”: Português para Estrangeiros
Samara dos Santos Neves, Marcelo Vicente, Wemberson José de Souza, Cátia Cristina Degan Fernandes (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Gramática, PLE, livro didático
Área de conhecimento: Linguística, Letras e Artes – Língua Portuguesa – 8.02.01.00-8
Introdução: Tentando encontrar bons resultados no processo de ensino-aprendizagem de línguas, as
metodologias que levam o aluno a comunicar-se adequadamente são constantemente estudadas e pesquisadas. Nesses estudos, um ponto fundamental recorrente, especialmente no ensino de Português
como Língua Estrangeira (PLE) é a utilização da gramática. Objetivos: O objetivo deste estudo é mostrar o uso da gramática normativa e a metodologia usada no livro, por meio das atividades propostas,
além de demonstrar, através das próprias atividades, uma prática funcional e reflexiva sobre os aspectos
gramaticais. Metodologia: O trabalho será desenvolvido por estudo de material teórico e análise de atividades do livro didático “Fala Brasil”, com vistas a detectar a contribuição do uso da gramática para o
aluno estrangeiro dominar a língua portuguesa. Resultados: Resultante da análise, o livro apresenta uma
abordagem da gramática normativa, bastante tradicional, em que aborda os aspectos de nomenclatura,
definições e conceitos de modo superficial. Utiliza-se muitos dos aspectos visuais (gravuras) de situações
cotidianas, o que facilita a relação do aluno com a língua estrangeira. Outro fator que chama atenção
são os quadros de lembretes de nomenclatura e os exercícios propostos, que são de fácil compreensão. Conclusões: Essa análise possibilita-nos concluir que a abordagem gramatical nos livros didáticos
de PLE é predominantemente tradicional, teórica e normativa. Por imediato, os alunos reconhecem,
memorizam nomenclatura, regras, mas não são preparados como usuários críticos da língua, que analisam uma situação comunicativa: o contexto, a função e o sentido, possibilitada pelo uso de determinadas estruturas gramaticais. Contudo, mesmo o ensino sendo passado desta maneira não se pode negar
o fato do livro ser bastante relevante para o ensino de PLE devido a escassez de material existente.
Contato: samaradsn11@hotmail.com
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Território da privação de liberdade: percepções da juventude sobre a medida socioeducativa
Sandra Dias Pereira da Costa, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: juventude, território, medidas socioeducativas, privação de liberdade, ressocialização.
Área de Conhecimento: Ciências Humanas – 7.08.00.00-6
Introdução: A juventude é um termo complexo que, de modo simplista, pode ser entendido como a
transição entre a infância para a vida adulta. É, naturalmente, uma fase de conturbações diversas de
caráter físico, psicológico, mental, emocional e outros, que por vezes, figuram como rebeldia. Envolve as incertezas e provoca desejos na construção de um futuro almejado. Mas, tais definições não são
suficientes para a abordagem dos fatores que desencadeiam a delinquência juvenil. Neste sentido, entender a forma como os jovens, em conflito com a lei, percebem o território de privação de liberdade, pode auxiliar nesta compreensão e na elaboração de intervenções sociais que visem a ressocialização desses sujeitos. Objetivos: Analisar o efeito da medida socioeducativa de privação de liberdade no
processo de ressocialização de jovens autores de atos infracionais. Metodologia: O estudo preliminar
ancora-se em abordagem teórica e, ao longo do desenvolvimento, basear-se-á em pesquisa empírica,
por meio da abordagem qualitativa. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de compreender a percepção dos jovens, em relação à medida de privação de liberdade. Resultados: Entende-se que
não é possível definir a fase juvenil como mera transição para a vida adulta, numa análise determinista e universalizada. Há, portanto, possibilidade de rediscutir a situação do jovem em conflito com a
lei, sob um outro olhar, para além das representações sociais, se considerada sua peculiar condição de
pessoa em desenvolvimento e de sujeito sócio-histórico-cultural. Os estudos ora realizados, demonstram que é preciso refletir, sobre a condição juvenil na atualidade. Conclusões: O contexto de privação de liberdade pode ser um canal para que o jovem reflita sobre seus atos e busque, por meio do
território vivido, construir uma nova territorialidade, ao considerar os possíveis fatores inerentes aos
processos educativos que o levaram a vivenciar situação de privação de liberdade. Apoio: UNIVALE.
Contato: sandra.diasgv@hotmail.com
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As teorias dasmigrações e uma análise da imigração italiana para Santa Teresa/ES
Simone Zamprogno Scalzer
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave:Imigração italiana, teorias das migrações, Santa Teresa.
Área de conhecimento:Ciências humanas– 7.00.00.00-0
Introdução: No último quarto do século XIX, origina-se uma grande corrente migratória do Norte
da Itália para a América. Milhares de italianos sonhavam com uma vida melhor, fugindo das guerras
pela unificação italiana e demarcação de fronteiras, além de sérios problemas socioeconômicos. Um
dos destinos procurados pelos italianos foi o Núcleo Timbuy/ Santa Teresa no ES. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo analisar as motivações que levaram cerca de quatro mil italianos a migrarem para Santa Teresa/ES Metodologia: Análise de referencial teórico, bibliografia sobre o tema,
documentos históricos e seis entrevistas com descendentes de imigrantes. Resultados: A migração é
um fenômeno complexo que implica vários fatores, dentre eles as condições de vida e oportunidades
de emprego nos países de origem e destino; além, da existência de uma possível tradição migratória.
Nesse sentido, as teorias que explicam as migrações representam um referencial teórico inicial para
explicar o fluxo migratório do Norte da Itália para a então província do Espírito Santo; especificamente, para o Núcleo Timbuy/Santa Teresa. Conclusões: Assim como em outros casos o processo
imigratório para o Santa Teresa/ES foi impulsionado por fatores de repulsão no Norte da Itália no
século XIX e fatores de atração no território capixaba. Esse fluxo migratório também teve o auxílio de
instituições agenciadoras, da existência de uma cultura migratória, da formação de redes sociais, além da
migração representar a possibilidade de manter a unidade familiar e impulsionar melhorias financeiras.
Contato: zamprognos@yahoo.com.br
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O uso das inteligências múltiplas na aprendizagem da língua inglesa nas escolas de tempo
integral
Sônia Maria Simões Bianchini; Marcelo Vicente; Daniele Marques da S. Moreira; Wemberson Ferreira
dos Santos.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: aprendizagem, inteligências múltiplas, língua inglesa.
Área de conhecimento: Línguas Estrangeiras Modernas – 8.02.02.00-4
Introdução: Há muito tempo, pesquisadores voltados para a questão cognitiva sobre o que vem a ser a inteligência, têm tentado decifrar seu significado sem, contudo, chegar a um consenso. Atualmente, quando
se refere a esta capacidade, destaca-se, também, a questão cultural, pois o que pode significar uma atitude
inteligente numa cultura pode não ter o mesmo significado em outra. Objetivos: O objetivo dessa pesquisa é mostrar a utilização da Teoria das Inteligências Múltiplas no ensino da língua inglesa segundo Gardner bem como detectar aquilo que os alunos da escola em tempo integral gostam de fazer de acordo com
as inteligências predominantes. Metodologia: Através da teoria de Gardner definiram-se os tipos de inteligência, bem como qual delas se prioriza na aprendizagem da língua inglesa. Resultados: Houve uma discussão mais detalhada sobre a aprendizagem da língua inglesa nas escolas em tempo integral, levando-se
em consideração o aumento da carga horária das aulas de língua inglesa, bem como a forma do professor
ensiná-la e a forma de aprender do estudante. Os potenciais de inteligência, representados pelas inteligências verbal-linguística, lógica matemática, musical, espacial, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal,
naturalista e existencialista reiniciam a discussão sobre o impacto desta capacidade no ambiente escolar trazendo novas possibilidades de ensino para todos os estudantes da escola em tempo integral. Conclusões:
O papel da inteligência, na atualidade, apresenta uma perspectiva desenvolvimental que pode ser trabalhada nas escolas em tempo integral desde que o educador conheça a teoria das IM (inteligências múltiplas) e
repense sobre a valorização dos potenciais dos estudantes e perceba que cada aluno não é mais um número
na sala de aula, mas um ser humano complexo, com necessidades peculiares. Apoio: PIBID- UNIVALE.
Contato: msbianchini25@yahoo.com.br
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Saúde bucal e pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE’s)
Daiandara Ramos Reis, Rebeca Cardoso Pedra, Sônia Maria Queiroz de Oliveira (Orientadora)
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Palavras-chave: Saúde Bucal, PNE, Odontologia Social.
Área de conhecimento: Odontologia – 4.02.08.00-1
Introdução: O Portador de Necessidades Especiais (PNE) vem sendo abordado sob diversas perspectivas, sejam elas sociais e/ou biológicas. Objetivos: Apontar aspectos necessários para o alcance da saúde
bucal em PNE’s. Metodologia: O estudo se classifica como revisão de literatura pertinente ao estudo
bibliográfico. Resultados: PNE’s são um dos grupos minoritários que historicamente foram alvo de preconceitos, estereótipos e estigmas. Foram discriminados e postos à margem da vida em sociedade e de
todos os territórios sociais. Sabe-se bem que, os PNEs apresentam dificuldades psicomotoras que os
impossibilitam, muitas das vezes, de manter uma higiene bucal adequada. Apresentam maiores riscos
de desenvolver a doença cárie e doença periodontal. Isso se explica devido à estreita relação entre o
grau de limitação física e/ou mental com a dificuldade da realização da higiene bucal. Acresce a isso a
especificidade das dietas alimentares, geralmente rica em carboidratos e alimentos pastosos. Associa-se
a estes a falta de experiência clínica dos cirurgiões dentistas no atendimento aos pacientes PNE’s juntamente com a falta de recursos financeiros de seus familiares, contribuindo muitas das vezes, para que
sejam adotadas soluções extremas, como exodontias múltiplas. Conclusões: Os PNE’s requerem um
tratamento odontológico diferenciado devido às limitações determinadas por sua deficiência que acabam
comprometendo sua higiene bucal. Um programa de promoção de saúde bucal voltado especificamente para esses pacientes, envolvendo orientações de higiene bucal, dieta, controle de placa, motivação e
interação dos pacientes com o profissional, a família e a sociedade, mostra-se como o melhor caminho.
Contatos: rebecapedra@yahoo.com.br; sonia.queiroz@ufjf.edu.br

245

Perfil epidemiológico de pacientes portadores de neoplasias bucal do Núcleo de Especialistas
em Oncologia (NEO) – Governador Valadares
Lucas de Paula Lopes Rosado, Maria Luiza Soares Aragão, Sônia Maria Queiroz de Oliveira (Orientadora).
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Avançado Governador Valadares
Palavras – chave: Câncer, neoplasia oral, Governador Valadares
Área do conhecimento: Odontologia – 4.02.08.00-1
Introdução: Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 tipos diferentes de doenças que têm em
comum o crescimento desordenado de células anormais com potencial invasivo. O câncer na cavidade oral
é a quarta forma que mais incide em ocorrência no Estado de Minas Gerais entre outros cânceres. Objetivo:
Apresentar o perfil epidemiológico dos pacientes do NEO, 2009 – 2014, residentes em Governador Valadares. Desenvolvimento: O universo trabalhado abarcou 125 casos de pacientes do Núcleo de Especialistas em Oncologia (NEO) portadores de neoplasia bucal. O corte metodológico se deu em torno de serem
pacientes residentes em Governador Valadares. Os registros foram colhidos dos dados existentes nos anos
de 2009 a 2014. Destes casos, 123 são pacientes do sexo masculino e 02 são do sexo feminino. A grande
maioria apresenta apenas o ensino fundamental. A faixa etária de incidência permeia os 40 anos aos 80 de
idade. A maioria dos casos chegam ao NEO por diagnósticos e sem tratamento. A base desse diagnóstico
em quase toda totalidade se dá pela histologia do tumor primário. Estes os são carcinoma adenoescamoso, adenocarcinoma, carcinoma escamocelular e carcinoma sem outras especificações. A maioria, 78 dos
casos registrados, continuam em tratamento. Os óbitos perfazem 43 casos e, conforme tipo histológico
(8070/3) nominam-se Carcinoma Escamocelular. Conclusão: Pouco conhecido, o câncer bucal costuma
ser diagnosticado tardiamente e, no Brasil, já começa a ganhar relevância estes estudos pelo perfil epidemiológico que essa doença vem apresentando para alcanço de programas voltados para a saúde pública.
Contatos: lucaslopesrosado@gmail.com; sonia.queiroz@ufjf.edu.br
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A influência da mídia na formação do subjetivo infantil
Stheffani García de Souza
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Criança, mídia, subjetivo, direitos, televisão.
Área de conhecimento: Jornalismo Especializado – 6.09.02.04-3
Introdução: Este artigo trata do poder de influência exercido pela mídia na formação do subjetivo infantil. Quais são as boas e más influências aplicadas pela televisão na construção do intelecto juvenil. Essas influências são reais? Podem ser consideradas como algo que interfere na educação infantil?
Procuramos ressaltar qual o papel do Estado e dos pais, qual a legislação existente hoje para mediar a
atuação da mídia na vida dos pequenos. Objetivos: Ele tem como objetivo demonstrar os pontos positivos e negativos da televisão na vida dos pequenos. E procura também ressaltar se as crianças são
seres passivos diante da mídia, ou se podem exercer papel de escolha, se eles têm filtro de dosagem
quanto ao que lhes é despejado pela televisão. Metodologia: A metodologia utilizada trata-se de pesquisas bibliográficas, pesquisa qualitativa, exploratória. Resultados: Como resultado, podemos verificar
que a criança em idade pré-escolar apesar de não ter filtros de análise crítica, também não pode ser
considerada completamente passiva diante do que recebe da mídia. A criança hoje tem em formação
o seu senso crítico que é alimentado pela família e escola. Conclusões: Observou-se que as crianças
não são apenas passivas à mídia, elas têm poder sobre o que estão assistindo, escolhem o que seguir
e o que não desejam imitar. Vimos também que a mídia exerce sim, pressão sobre a vida das crianças.
Ela as influência de forma direta e clara, isso pôde ser verificado nas pesquisas bibliográficas feitas e
registradas no referido artigo. Além disso, concluímos que para revertemos essa situação, não apenas
o Estado, mas também as emissoras de TV devem rever seus pontos críticos; assim como os pais e
responsáveis devem se mostrar mais interessados pelo conteúdo midiático consumido pelas crianças.
Contato: ste.fa.nii@hotmail.com
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Impacto das doenças bucais na qualidade de vida de crianças de 8 a 10 anos assistidas na Estratégia de Saúde da Família de um município do leste mineiro
Tamara Maciel Moreira, Carlos Alberto Dias, Mylene Quintela Lucca, Suely Maria Rodrigues, Marileny
Boechat Frauches.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Qualidade de vida, Saúde Bucal, Psicologia da criança.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O interesse pela qualidade de vida e saúde bucal em crianças vem aumentando, uma vez
que as doenças bucais podem gerar um efeito negativo e afetar sua atividade física, social e emocional. Objetivos: Identificar o impacto das doenças bucais na qualidade de vida de crianças de 8 a 10
anos assistidas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município de Governador Valadares/MG,
considerando sua percepção global da saúde bucal e do bem-estar geral. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário Child Perceptions Questionnaire (CPQ8-10). Este questionário autopreenchível consta de 29
perguntas de múltipla escolha, e apresenta adequada validade, consistência interna e reprodutibilidade.
Os dados foram coletados no período de julho a dezembro de 2014, posteriormente tabulados em uma
planilha do Microsoft Office Excel 97-2003 e processados no software Sphinx Lexica. Resultados: A
pesquisa contou com a participação de 291 crianças sendo 54,0% do sexo feminino. As doenças bucais
impactaram na vida de 97,3% das crianças estudadas. Com relação à percepção global da saúde bucal,
a maioria das crianças identificou entre muito bom (43,6%) e bom (26,1%). Quanto à percepção global
do bem-estar geral foi possível observar que a maioria das crianças estudadas relatou que seus dentes
ou boca não interferiam nem um pouco (43,6%) ou interferiam só um pouquinho (25,4%) em sua rotina diária. Conclusões: As doenças bucais apresentaram um impacto na qualidade de vida da maioria
das crianças pesquisadas, mesmo assim estas consideraram sua saúde bucal e bem-estar geral satisfatórios. Concluiu-se que é importante compreender melhor a repercussão das doenças bucais na qualidade
de vida de crianças, analisando o seu próprio relato e direcionar medidas de promoção de saúde para
esta população específica, considerando-a na sua integralidade. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: tamaramoreira182@gmail.com
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Instrumentos de qualidade de vida utilizados na área da saúde
Tamara Moreira, Marileny Boechat Frauches, Suely Maria Rodrigues
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Qualidade de vida, Avaliação, Testes.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A qualidade de vida vem sendo estudada desde os primórdios da civilização. É compreendida
como uma complexa rede que engloba aspectos sociais, culturais e econômicos. Objetivos: Identificar os
instrumentos de qualidade de vida (QV) utilizados na área da saúde. Metodologia: Esta revisão bibliográfica foi realizada na base de dados LILACS e SciELO no período compreendido de 2000 a 2010, utilizando-se as palavras-chave quality of life (qualidade de vida), well-being (bem-estar) e health (saúde). Foram
incluídos artigos de língua inglesa, portuguesa ou espanhola, com resumos disponíveis e acessados na
íntegra pelo meio on-line que apresentassem e se baseassem em algum construto teórico sobre QV com
a utilização de instrumentos específicos. Resultados: Os instrumentos utilizados na área da saúde podem
ser divididos em genéricos e específicos. Os genéricos, mais apropriados a estudos epidemiológicos, permitem avaliar a QV em indivíduos doentes e saudáveis, em diferentes contextos sociais e culturais, sendo
eles: Sickness Impacte Profile-SIP, The Medical Outcomes Study Questionnaire-SF-36, WHOQOL-100,
WHOQOL-Bref, WHOQOL-Old. Os específicos permitem uma avaliação da QV mais exclusiva e individual, são destinados a avaliar uma doença específica: Health Assessment Questionnaire-HAQ, Quality
of Life in Depression Scale-QLDS, Functional Assessment of Cancer Therapy Breast-FACT-B, Menopause Quality of Life Questionnaire-MENQOLRAQoL Questionnaire. Conclusões: Conclui-se que
são vários os instrumentos utilizados na avaliação da QV em saúde. Estes possibilitam a obtenção de
informações fidedignas, pois realizados de maneira objetiva e prática propiciam uma melhor formulação de medidas que indiquem um índice de qualidade de vida. Apoio: PIBIC FAPEMIG e UNIVALE.
Contato: tamaramoreira182@gmail.com
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A influência do consumo de alimentos cozidos e grelhados nos produtos finais de glicação
avançada (AGES) em pacientes diabéticos tipo 2
Tatiana Calavorty Lanna Pascoal; Adriana Aparecida Bosco (Orientadora)
Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte, MG – IEP
Palavras-chave: Diabetes, AGEs, Dieta, Estresse oxidativo, CML.
Área de conhecimento: Análise Nutricional de População 4.05.03.00-3/Dietética 4.05.02.00-7
Introdução: Alimentos processados à altas temperaturas e com baixa umidade contém altos níveis de
AGEs (do inglês, advanced glycation end-products). A ingestão desses produtos é um fator de risco associado às complicações diabéticas ainda pouco reconhecido. Objetivos: Avaliar se o modo de preparo
dos alimentos pode influenciar nos níveis de AGEs pós prandial em diabéticos tipo 2. Metodologia: Participaram 16 pacientes idosos, do sexo feminino. Dividiu-se os pacientes em 2 grupos, um grupo recebeu
alimentos cozidos e outro recebeu alimentos grelhados e assados. Comparou-se os níveis de AGEs, glicose e triglicérides nos tempo 0, 120 e 360 minutos pós prandial entre os grupos, e individualmente dentro
do mesmo grupo. Os níveis de AGEs também foram correlacionados com a glicemia e triglicérides. A
produção de AGEs no plasma, foi analisada pela quantificação do carboximetillisina (CML) pelo método
ELISA. Resultados: Não houve diferença estatística nos níveis de CML, glicemia e triglicérides nos tempos
120 e 360 min. entre os grupos. No entanto, no grupo CG houve um aumento significativo da produção
de CML entre o tempo 120 e 360 min. Houve correlação positiva somente entre a glicemia e os níveis de
CML no grupo CG e no tempo 120. Conclusões: Não encontramos diferença nos níveis de AGEs entre
os pacientes. No tempo 360 min. o grupo CG apresentou um aumento dos níveis de CML no sangue,
independente dos níveis de glicemia e triglicérides. Os níveis de CML se correlacionaram positivamente
com os níveis de glicemia somente no grupo CG e no tempo 120 min. Esse estudo levanta um desafio
para pesquisas futuras, uma vez que medidas simples como orientação da forma de preparo dos alimentos poderiam representar uma alternativa a mais para o combate às complicações inerentes ao diabetes.
Contato: tatilanna1@hotmail.com
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A importância do vínculo afetivo no processo de ressocialização
Thaíse Félix Silva; Osmar de Souza Santos; Jorddana Rocha de Almeida; José Luiz Cazarotto; Lissandra
Lopes Coelho Rocha; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Vínculo afetivo, Privação de liberdade, Ressocialização.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: Os profissionais que atuam no centro socioeducativo de Governador Valadares relatam
que os jovens em situação de privação de liberdade, apresentam em seu cotidiano, comportamentos
que demonstram carências afetivas. Alguns desses jovens têm pais e/ou outro familiar em contexto
de aprisionamento. O vínculo que se estabelece entre estes jovens, agentes e demais profissionais se
dá algumas vezes, a partir de conflitos existenciais “que estes jovens têm no intimo deles” (AG1, Diário de bordo, 2015). Objetivos: Apresentar a importância do vínculo estabelecido entre agentes socioeducativos e jovens infratores, mediante a percepção dos profissionais da Unidade, no processo de
ressocialização. Metodologia: A metodologia utilizada é de cunho qualitativo. Realizou-se observações,
registradas em diário de bordo durante o curso de formação continuada, composto por 5 módulos,
realizado com os profissionais que atuam no Centro Socioeducativo de Governador Valadares/MG.
Para este trabalho tomou-se por base as observações registradas durante a realização do segundo módulo do curso. Resultados: Os dados evidenciam que o vínculo entre jovem, agente e/ou profissionais
é importante para a resolução de conflitos no centro socioeducativo, pois diversas vezes, quando a força física deveria ser usada a situação é controlada devido a estes vínculos que fortalecidos por meio
do companheirismo e diálogo. Conclusões: Conclui-se que o vínculo é importante para o processo de
ressocialização e para a convivência no contexto da privação de liberdade. Os profissionais da Unidade demonstram nutrir o desejo de um bom relacionamento com os jovens, pois se sensibilizam com
a historicidade de cada um que é por vezes marcada pelo abandono ou pelo envolvimento dos familiares com a criminalidade, principalmente o tráfico de drogas. Apoio: PIBIC-FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: thaisefelixtupi@gmail.com
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As crises vivenciadas pelos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
Thaíse Félix Silva; Osmar de Souza Santos; Jorddana Rocha de Almeida; José Luiz Cazarotto; Lissandra
Lopes Coelho Rocha; Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Crises, juventude, privação de liberdade, agentes socioeducativos.
Área de conhecimento: Psicologia – 7.07.00.00-1
Introdução: O jovem em contexto privação de liberdade esboça frustrações de várias maneiras e expressa crises vividas em seu cotidiano. Estas crises muitas vezes são devidas a sua dificuldade de cumprir
normas estabelecidas pela sociedade e pelo sistema socioeducativo. Objetivos: Deste modo, o presente
trabalho tem por objetivo apresentar as crises vividas pelos jovens infratores evidenciadas nos relatos dos
profissionais que atuam no Centro de Ressocialização. Metodologia: A metodologia utilizada é de cunho
qualitativo. Realizou-se observações, registradas em diário de bordo durante o curso de formação continuada, composto por 5 módulos, realizado com os profissionais que atuam no Centro Socioeducativo
de Governador Valadares/MG. Para este trabalho tomou-se por base as observações registradas durante
a realização do segundo módulo do curso. Resultados: Os resultados obtidos apontam para as seguintes
crises: crise de identidade, crise afetiva e crise em relação ao tempo. Na crise de identidade os agentes
relataram que “Os jovens do centro sentem-se como um ‘espelho estilhaçado’, como se a sua identidade
fosse formada sem conexão”. Na crise afetiva eles relataram que “Alguns dos adolescentes chamam para
conversar e desabafar”. E, na crise em relação ao tempo, refere-se ao tempo em que os adolescentes
permanecem em privação de liberdade gerando, assim, a crise pela perda do tempo de juventude. Além
disso, os agentes relatam que estas crises são causadas devido à necessidade em serem ouvidos, à falta de
referência de pessoas em quem espelharem-se e devido às suas necessidades básicas não terem sido supridas no passado. Conclusões: Conclui-se que as crises vividas pelos jovens diante do relato dos agentes são
as crises de identidade, afetiva e em relação ao tempo. Estes dados possibilitam uma maior compreensão
da experiência do jovens e adolescentes infratores em cumprimento de medidas socioeducativas através
da perspectiva dos profissionais que atuam diretamente com eles. Apoio: PIBIC-FAPEMIG/UNIVALE.
Contato: thaisefelixtupi@gmail.com
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Arquitetura Urbanística e Poder: a trajetória histórica sob a perspectiva feminista
Thamiris da Silva Duarte, Haruf Salmen Espindola (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Arquitetura, urbanismo, poder, gênero.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: A arquitetura e o urbanismo surgem como forma de intervenção do território a fim de
organizar a cidade e os bens coletivos. Na história de seu desenvolvimento coube aos arquitetos e urbanistas configurarem o espaço de modo à otimizar a vida comunitária. Portanto, competiu a esses
sujeitos a detenção do poder, onde poderiam transpor em suas obras a marca de uma civilização. Não
obstante, é perceptível que tais transformações foram realizadas, predominantemente por homens.
Logo, a trajetória arquitetônica urbanística traz consigo a desigualdade de gênero. O espaço feminino
foi conquistado gradativamente, numa sociedade historicamente patriarcal. Objetivos: Destacar a participação feminina na arquitetura urbanística, sua trajetória, bem como sua contribuição para o crescimento da mesma. Metodologia: Pesquisa bibliográfica utilizando baseada em artigos acadêmicos e
livros publicados. Resultados: Estudos sobre as teorias de gênero no Brasil são desenvolvidos por diversas áreas do conhecimento, como história, política, ciências sociais, educação, saúde, geografia e direito. Se atualmente, no cenário acadêmico arquitetônico, as mulheres representam uma maioria em
relação aos homens, isso se deve a um processo longo de conquista por espaço, não a um fato isolado. Em contrapartida, elas ainda são minoria em premiações e publicações, seja como autoras, ou
como tema desses trabalhos. Conclusões: A arquitetura e o urbanismo ainda são deficientes nesta produção. Contudo, destaca-se a maior participação feminina e seu crescimento devido aos cursos universitários, a partir da década de 1950. A maior presença de mulheres na arquitetura deve estimular
mais estudos sobre as relações entre essa área do conhecimento e gênero. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: thamiris_duarte@hotmail.com
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Hipertensão arterial sistêmica: fatores intervenientes na adesão ao tratamento
Thamiris de Assis Pereira, Marina Puga Caran, Glauco Umbelino, Marina Mendes Soares, Carlos Alberto Dias (Orientador)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri –¬ UFVJM
Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, Adesão ao tratamento e Vulnerabilidade socioambiental.
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada um problema de saúde pública no
Brasil. Trata-se de uma doença crônica, assintomática, multifatorial e epidemiológica, cuja adesão ao
tratamento é complexa e dependente de diversos fatores, dentre eles, os socioambientais. Objetivos:
Identificar possíveis relações entre as condições socioambientais em que vivem os hipertensos e o índice de adesão ao tratamento da doença. Metodologia: Estudo transversal de abordagem quantitativa e
qualitativa que utilizou revisão bibliográfica, pesquisa de campo junto a 641 hipertensos atendidos pelas
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade de Governador Valadares guiada por um Roteiro Estruturado de Entrevista e georreferenciamento das residências dos participantes. Estes depois de conhecer os
objetivos da pesquisa assinaram o TCLE. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/
FPF 441.059). Resultados: A análise espacial realizada a partir dos mapas temáticos revelou existir relação
entre nível de adesão ao tratamento e as condições socioambientais as quais estão sujeitos os hipertensos
participantes deste estudo. Dentre os fatores responsáveis por esta ocorrência tem-se as barreiras físicas,
o número de famílias atendidas por cada Unidade e o nível de vulnerabilidade socioambiental dos assistidos. Conclusões: Além do difícil acesso a medicamentos, à orientação contínua dos profissionais de
saúde e falta de suporte familiar, a vulnerabilidade socioambiental e as características geográficas do local
em que residem os hipertensos interferem e até impossibilitam que tais sujeitos sejam acompanhados
com a frequência necessária. Apoio: PIBIC FAPEMIG, UFVJM e CNPq (Processo nº401288/2013-7).
Contato: thamirisdeassis@gmail.com
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Dificuldades encontradas pela Equipe de Saúde Bucalem sua atuação na Estratégia Saúde da
Família
Thaynara Teles Chaves Gonçalves; Ana Maria Bentes Obolari, Ani Felix Rodrigues Miranda; Cássia
Pouzas Guedes Souza; Fagner Cabral Barcelos Ferreira; Marcelo Cássio do Nascimento; Yanna Melo
Sabino; Ayla Norma Ferreira Matos (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Estratégia saúde da família, Serviços de saúde bucal, Atenção odontológica.
Área de conhecimento: Saúde Pública –4.06.02.00-1
Introdução: A inserção da Odontologia na equipe de Saúde da Família tem mostrado um avanço na
saúde bucal da população brasileira, representando a ampliação dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivos: analisar a produção científica sobre as dificuldades encontradas pela Equipe de Saúde Bucal (ESB) no processo de trabalho desenvolvido na Estratégia Saúde da
Família (ESF). Metodologia: Revisão narrativa da literatura, por meio de artigos selecionados na Biblioteca Virtual de Saúde, consultando as bases de dadosdo SCIELO,google acadêmico e MEDLINE,
publicados entre 2006 a 2014. Resultados: A ESB deve realizar o trabalho com uma atuação centrada no território-família-comunidade, na humanização da atenção, responsabilizaçãoe vínculo. O trabalho em equipe multiprofissional representa um desafio para a atuação da ESB. Em relação a realização das ações preventivas e educativas, a maioria das vezes, o cirurgião-dentista não está preparado
para realizá-las de maneira adequada. A formação acadêmica, a falta de interaçào profissional, a falta de vínculos empregaticios e atendimento na demanda espontãnea, são fatores geradores de dificuldades encontrados pelo cirurgião-dentista em sua atuação na ESF. Conclusões: Pode-se concluir
que frente às muitas dificuldades que a ESB ainda vem encontrando em sua atuação na ESF, tornar
a saúde bucal universal, resolutiva e integrada aos serviços não será tarefa fácil. Apoio: UNIVALE.
Contato: thaynara_teles@hotmail.com
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Diferenças entre as responsabilidades pelo fato e pelo vício dos produtos e serviços determinadas pelo Código de Defesa do Consumidor
Thiago Caetano e Silva
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Responsabilidade pelo vício, Responsabilidade pelo fato, Código de Defesa do Consumidor.
Área de conhecimento: Direito – 6.01.01.00-8
Introdução: A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu artigo 170, os princípios gerais da atividade econômica, dentre eles a defesa do consumidor. Após dois anos, fora criada a Lei 8.078/90, que
passou a regular as relações de consumo, determinando obrigações aos fornecedores de produtos e
serviços e defendendo o consumidor vulnerável. Nesse sentido, a lei de consumo traz em seu bojo os
ditames concernentes a Responsabilidade pelo Fato, entre os artigos 12 ao 17 e em seguida, a Responsabilidade pelo vício nos dispositivos 18 ao 25. Logo, ocorrerá o fato do produto ou do serviço quando
o defeito, além de causar danos materiais ao consumidor, realizar danos à saúde física ou psicológica do
consumidor. Por outro lado, o defeito tem sentido quando lesa o consumidor que adquiriu o produto ou
serviços, uma vez que o bem adquirido ou a prestação solicitada não atingiu as expectativas do consumidor e a sua verdadeira natureza para qual foi criada. Objetivos: Demonstrar a diferença entre as duas
responsabilidades elencadas pela Lei 8.078/90 em situações de danos pelo fato ou pelos vícios promovidos pelos fornecedores de produtos e serviços. Metodologia: A metodologia usada para a pesquisa do
artigo científico foi a pesquisa bibliográfica e a análise de outros artigos científicos sobre o tema abordado. Resultados: Tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor no mercado e a possibilidade de danos
causados, materiais ou físicos/psíquicos, a Lei 8.078/90 estabelece a diferença entre responsabilidades e
ao mesmo tempo impôs ao consumidor o tempo para reclamar dos danos causados, evitando, assim, a
prescrição. Conclusões: Com a evolução do mercado de consumo e da produção em alta escala, o consumidor passa a figurar na relação de consumo como vulnerável, sob as vontades do fornecedor, passível
de sofrer perdas e danos pela falha nas prestações de serviços e produtos. Portanto, o Código, de maneira
inteligente, impõe ao fornecedor que violou os direitos do consumidor sanções pelos danos causados.
Contato: thiagoo_123@yahoo.com.br
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Uma pesquisa sobre a violência doméstica contra a mulher no ano de 2014 no município de
Governador Valadares
Tiara Pinto Mattos, Eunice Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: gênero, violência, poder.
Área de conhecimento: Direito Penal – 6.01.02.02-0
Introdução: O presente artigo tem por definição demonstrar as mais variáveis formas de violência praticadas contra as mulheres ocorridas dentro da perspectiva de gênero. A categoria de gênero foi introduzida
a partir do final da década de 60 do século XX, com o movimento feminista ao qual foi fundamental para
compreender papéis de violência e hierarquias pré-estabelecidos anteriormente nas famílias, reivindicando-as então políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres perante a sociedade, independente
de classe social, cor, raça/etnia, grau de escolaridade e religião. Objetivos: Apresentar uma variável de
comparação entre os parâmetros nacionais, estaduais e os municipais da violência doméstica contra a mulher no ano de 2014 em Governador Valadares. Metodologia: Pesquisa quantitativa utilizando os dados
de ocorrência e inquéritos policias da delegacia da mulher do município de Governador Valadares no ano
de 2014 e analise secundária dos dados, estaduais e nacionais. Resultados: Nesse estudo, o significado de
violência doméstica e familiar traz características fundamentais que caracterizam o ato jurídico. A Lei Maria da Penha, 11.340/2006 no seu artigo 5º descreve que qualquer ação ou omissão que lhe cause morte,
lesão, sofrimento físico, psicológico, sexual, dano moral ou patrimonial, é caracterizado crime previsto
nesta lei e que a configuração do ato deve-se ocorrer necessariamente no âmbito da unidade doméstica,
no âmbito da família ou em qualquer relação intima de afeto. Conclusões: Devido ao alto de índice de violência doméstica, torna-se necessário politicas transversais, articuladas entre os setores, (saúde, educação,
planejamento, etc.), para disseminar que os direitos das mulheres são antes de tudo direitos humanos e
transformar as relações cotidianas que visem e legitimam a desigualdade entre os sexos. Apoio: UNIVALE.
Contato: tiaramattos@hotmail.com
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Relações de poder no território do Facebook: uma análise do último dia da propaganda eleitoral 2014 no grupo “Aconteceu em GV!!!!”
Valéria Alves Gomes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Facebook, Poder, Estabelecidos, Outsiders, Eleições 2014
Área de conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: O Facebook como um novo território, identificado a partir das multiterritorialidades que
se apresentam pelos territórios redes. Nesse espaço simbólico, são formados grupos de Estabelecidos e
Outsiders a partir das divergências de opiniões nos comentários e/ou curtidas no grupo do Facebook.
Uma relação de apropriação por parte dos Estabelecidos, que reforça a ideia de que a globalização
não significa homogeinização, mas sim um estímulo, por meio das novas formas de comunicação, que
fortalece a identidade, independente do tipo de relação social que se estabeleça. Objetivos: Analisar e
compreender a relação de poder que se estabelece entre os membros do grupo de discussão política,
“Aconteceu em GV!!!!”, no território do Facebook. Metodologia: Seleção de posts e comentários do
Grupo “Aconteceu em GV!!!!”, do dia 2 de outubro, último dia de propaganda eleitoral na TV do 1º
turno das eleições presidenciais de 2014, em que os candidatos se enfrentaram no debate da Rede Globo
de Televisão, para análise de discurso e conteúdo. Resultados: A pesquisa revelou que maior parte dos
comentários é feito por homens, que moram em Governador Valadares, região leste de Minas Gerais,
praticamente três por um com relação as mulheres, e que os comentários polarizam entre as mesmas pessoas. Entre os participantes do grupo, evidencia que diante da divergência de opiniões, os que tem maior
poder de argumentação sentem-se empoderados e se estabelecem dominando as postagens. Conclusões:
Conclui-se que o empoderamento argumentativo compromete o crescimento da discussão, mas ao mesmo tempo delimita o espaço simbólico e define a relação de poder entre Estabelecidos X Outsiders.
Contato: valves@obvioci.com.br
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Jornalismo, novas mídias e o politicamente correto
Vanrochris Helbert Vieira, Paulo Henrique Matos dos Anjos.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Politicamente correto, jornalismo, novas mídias.
Área de conhecimento: Teoria e Ética do Jornalismo – 6.09.02.01-9
Introdução: Com o avanço dos processos de democratização, as conquistas alcançadas pelos movimentos sociais e o avanço das novas mídias, os discursos públicos tornam-se cada vez mais submetidos à demanda pelo politicamente correto. No entanto, os questionamentos em torno dessa lógica também têm
se intensificado muito. Na edição do dia 20 de agosto de 2015, o Jornal Hoje, da Rede Globo de televisão,
apresentou uma reportagem sobre vagas de estacionamento reservadas para idosos e pessoas com deficiência ocupadas indevidamente. A jornalista Sandra Annenberg comentou ao final da matéria: “Eu sempre
penso que alguém que estaciona num lugar reservado para idoso ou para deficiente físico deve ter alguma
deficiência mental.” O comentário repercutiu nas redes sociais, com acusações de que teria sido ofensivo
em relação a pessoas com deficiência intelectual. Objetivos: Discutir as dinâmicas em torno das demandas
pelo politicamente correto a partir da observação desse caso empírico ocorrido no jornalismo, a fim de
investigar como esse processo tem se dado em torno de discursos jornalísticos. Metodologia: Procuramos
pelo termo “Sandra Annenberg” no Twitter, dois dias depois da veiculação da reportagem. Selecionamos
entre os tweets retornados, os que foram publicados no dia da exibição da matéria e no dia posterior. Resultados: Grande parte dos tweets criticavam a jornalista e/ou o comentário. Porém, a maioria deles trazia
elogios, inclusive com defesas à jornalista. Na linha do tempo retornada, as críticas concentravam-se no
início da repercussão, sendo, posteriormente, substituídas por elogios e defesas à jornalista. Conclusões:
Percebemos que a demanda pelo politicamente correto atuou de forma clara sobre o discurso da jornalista, mas que teve menos força do que as leituras que consideraram a demanda desnecessária ou inadequada.
Contato: vanrochris@gmail.com
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Gênero, Currículo e Escola em Tempo Integral
Viviane Carvalho Fernandes, Vândiner Ribeiro (Orientadora)
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM
Palavras-chave: Relações de gênero, Currículo, Tempo Integral
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Gênero vem, cada vez mais, se consolidando como uma discussão consubstanciada e necessária à educação. Souza e Fonseca (2010, p. 29) afirmam que tomar gênero como categoria de análise requer a nossa atenção para o fato de que “gênero é produzido em práticas sociais, que se convertem em práticas masculinizantes e feminilizantes”. As práticas sociais são construídas e elas não
são estáticas, ao contrário, elas mudam de lugar, dentro da escola, existem jeitos de ser, pensar, agir
e raciocinar. Assim, o ambiente escolar se configura como um espaço de conflitos, de confrontações,
de silenciamento e de construções. Objetivos: Analisar como os discursos sobre gênero que circulam
no currículo de uma escola de tempo integral, produzem determinadas feminilidades e masculinidades.
Metodologia: A metodologia utilizada incluirá elementos de cunho etnográfico. Resultados: Sabe-se que
as escolas elaboram seus currículos a partir de um padrão, muitas vezes, único. Desta forma, Louro
(2010, p.2) questiona se “haveria apenas um modo adequado, legitimo e normal de masculinidade e
de feminilidade e uma única forma sadia e normal de sexualidade”. A escola é território de discussão,
local de criar novas estratégias e superar as adversidades presentes na sociedade, dando, assim, espaço
à diversidade. Conclusões: Isto nos faz pensar na necessidade de ser reestruturar o currículo da escola
em tempo integral idealizado para o atendimento, acolhimento de todos os sujeitos. Essa reestruturação
possibilitaria o estabelecimento de novas relações de poder, pois a escola tornar-se-ia corresponsável
por oferecer uma educação verdadeiramente integral, contribuindo para que educandos e educandas
tenham oportunidades iguais, indiferente de seu gênero, exercitando, segundo Ferreira e Araújo (2012, p.
346), “uma ação dialógica respeitosa, responsável, emancipadora” e comprometida com o bem comum.
Contato: viviane.carvalho26@gmail.com
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Clareza, objetividade e acessibilidade na linguagem jurídica: uma questão de adequação linguística e cidadania
Wanderson Batista dos Santos, André Lieven Mendes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Acessibilidade, clareza, direito, jurídico, objetividade.
Áreas de conhecimento: Linguística – 8.01.00.00-7
Introdução: A sociedade está constantemente em contato com o domínio discursivo jurídico, o que não
significa necessariamente que ela possua o pleno domínio da linguagem que permeia tal universo, visto que
ele está vincado sobre escolhas linguísticas, por vezes, preciosistas e pedantes. O pouco trato dispensado
ao estudo e debate do ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no ensino regular da educação básica,
compromete também tal domínio. Tais dificultadores acabam, dessa forma, constituindo um entrave para
o letramento jurídico e, consequentemente, para o acesso à cidadania. Objetivos: Apresentar algumas características da linguagem jurídica que a tornam, por vezes, pouco objetiva e obscura, debater propostas
exequíveis que visem à clareza, à objetividade e à acessibilidade de tal linguagem e discutir noções de letramento jurídico. Metodologia: Pesquisa de revisão bibliográfica. Resultados: Nesse estudo, propôs-se a
análise da linguagem jurídica por dois modos: primeiramente pelo seu lado sociolinguístico; fazendo uma
breve análise diacrônica de termos comumente empregados em textos jurídicos. Em seguida, por um viés
jurídico per si, em que se discutiu a finalidade do texto jurídico como promotor da cidadania, a saber, a relação entre metalinguagem jurídica e cidadania. Conclusões: Apesar de algumas evoluções no que tange à
adequação da linguagem jurídica ao vernáculo, percebem-se ainda diversos entraves linguísticos que tornam tal linguagem complexa e de acessibilidade restrita para pessoas menos letradas. Apoio: UNIVALE.
Contato: danvirtual@msn.com
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Enaltecendo o sentimento de pertença, a socialização e partilha entre os pequerruchos
Wanderson Pereira, Julianna Silva Glória (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Indiferença; Resistência em compartilhar; Sócio-interatividade
Área de conhecimento: Pedagogia – 8.01.00.00-7
Introdução: Durante o período de estágio na educação infantil, observamos que algumas crianças demonstravam dificuldades de socialização, indisciplina e resistência em compartilhar brinquedos, o que
dificultava o trabalho docente. Objetivos: Estimular a socialização entre as crianças e o sentimento de
pertença dos pequeninos em relação ao grupo. Metodologia: Em conversa com a orientadora de estágio
decidimos que faríamos uma intervenção, buscando contribuir para o desenvolvimento das relações entre as crianças através da contação de história. Contamos uma história intitulada “Viagem ao mundo das
garrafas”. Nela exploramos a imagem de um menino que vivia em uma cidade muito triste e que um dia
encontrou o mundo das garrafas. No decorrer daquela narrativa, apresentamos vários tipos de garrafas
que deveriam passar de mão em mão para que todos pudessem tocar, sentir e experimentar, pois tinham
algo dentro que lhes permitiam diversas sensações e experiência visuais e auditivas. Quando alguma
criança se recusava a compartilhar as garrafas com o colega que estava ao lado, interrompíamos a história dizendo: “Voltamos para o mundo triste; no mundo das garrafas ninguém faz isso”. Nesse instante
começávamos a devolver os objetos à caixa e quando a criança compartilhava e interagia com os demais,
retomávamos a ação lúdica. Como fruto da atividade, foi notável a superação do egocentrismo de alguns,
a percepção de que a atividade dependia totalmente da cooperação de todos e o entrosamento dos que
outrora ficavam indiferentes aos acontecimentos em sala de aula. Conclusões: A partir dessa intervenção refletimos sobre a importância do professor como mediador em todo processo de aprendizagem
que inclui o crescimento nas relações sociais. Além disso, quando o profissional da educação infantil
se empenha em exercer a práxis pedagógica, suas atividades vão de encontro às necessidades e demandas existentes dos educandos, que certamente responderão ao trabalho do docente. Apoio: UNIVALE.
Contato: wpmissionario@hotmail.com
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O papel do pedagogo nas formações pedagógicas
Wildma Mesquita Silva; Renata Greco de Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Pedagogia social. Formação pedagógica. Educação política.
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Esta pesquisa propõe-se a discutir a atuação do pedagogo, enquanto educador crítico, tendo
no espaço não-escolar o princípio de educação inclusiva, mesmo nas empresas e no contexto político
neoliberal. Objetivos: Conhecer o papel do pedagogo na empresa, em uma perspectiva da Pedagogia
Social. Partiu-se das perguntas: Como a pedagogia pode ressignificar as práticas de treinamento nas
empresas? Do ponto de vista político pedagógico, porque elas precisam ser ressignificadas? Metodologia: Pesquisa bibliográfica qualitativa e reflexiva, utilizando de literaturas que discutem a atuação do
pedagogo nas empresas, a pedagogia social e a formação política do trabalhador. Os principais autores
a partir dos quais se consolidou o aporte teórico deste trabalho foram Maria da Glória Gohn e Acácia
Kuenzer, em uma perspectiva política da educação do trabalhador. Resultados: Apontam para os desafios e possibilidades de uma atuação crítica do pedagogo nos espaços empresariais, sob o enfoque
da formação pedagógica para os trabalhadores. Conclusões: O pedagogo se constitui como ferramenta de mediação nos processos educativos. Suas habilidades são necessárias para auxiliar nos processos de desenvolvimento e valorização de competências junto aos profissionais inseridos na empresa.
Contato: wildmamequita@gmail.com
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Praticidade x impactos ambientais – usar ou não o copo descartável? Eis a questão!
Wildma Mesquita Silva; Priscila Barbosa Peixoto (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Palavras-chave: Educação ambiental, meio ambiente, sustentabilidade
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Esta pesquisa propõe-se a discutir os impactos da utilização do copo descartável. As discussões
acerca de meio ambiente, sustentabilidade são inúmeras e existem há muito tempo. Considerado assunto
da atualidade, na “moda”, infelizmente ainda não ganhou repercussões e as previsões de estudiosos sobre
o assunto não são as melhores. Objetivos: Refletir sobre os impactos ambientais que o copo descartável
acarreta. Realizar conscientização de um proprietário de restaurante de Governador Valadares, seus funcionários e clientes quanto aos impactos causados pelo uso do copo descartável. Metodologia: Realizou-se
uma pesquisa bibliográfica buscando responder o porquê o copo descartável é considerado um vilão para
o meio ambiente? A literatura versou sobre meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e educação ambiental. Visitas e observações ao restaurante foram realizadas. Resultados: Ficou claro a necessária substituição dos copos descartáveis pelo reutilizável de vidro, pelo proprietário do restaurante, devido à compreensão dos malefícios causados ao meio ambiente, e também pela economia que se proporciona, pois, a
empresa não vai ter mais gastos com a compra constante do material, gerando economia através da substituição. Um folder com informações sobre os impactos do uso do copo descartável foi construído para
uso do proprietário, dos funcionários e os clientes do restaurante. Conclusões: O acesso à informação e
disseminação da educação ambiental precisa acontecer cada vez mais em larga escala, pois somente desta
maneira os indivíduos poderão compreender que o seu papel é muito importante em todo este processo, e
reverter o cenário de falta de informação e de responsabilidade a assuntos relacionados ao meio ambiente.
Contato: wildmamesquita@gmail.com
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Seção de Documentários
Documentários

A história de um Território narrado pelos trilhos da memória?
Adilson Mariano de Jesus Santos, Mayara Ribeiro Jerônimo Fernandes, Josiane Márcia de Castro, Elaine
A. Sousa, Patrícia Falco Genovez (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce - Univale
Palavras-Chave: Memória, Percepção, Patrimônio histórico, Território.
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: A memória é um fenômeno construído social e individualmente. Por isso, verifica-se uma
ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. A Estação Ferroviária de Ipatinga, conhecida atualmente como Estação Memória, constitui um bem cultural. Ela representa a lembrança de um tempo e contribui para a construção da história de uma localidade. Objetivos: Produzir um documentário sobre a história da Estação Memória através dos relatos de alguns
moradores. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e exploratório. Utilizou-se de
recursos audiovisuais para a coleta de narrativas individuais que denotam a memória coletiva a respeito
da história de formação da cidade, abordando a percepção dos moradores de Ipatinga/ MG a partir
de suas experiências e sentimentos. Os relatos dos moradores foram compilados de acordo com as
técnicas de produção de documentários, tendo como referência a relação do individuo e da sociedade com a Estação Memória. Resultados: Verificou-se a importância do patrimônio histórico e cultural
manifesto na memória de cada um. Essa importância se desdobrou em vários níveis: econômico, social
e afetivo. Portanto, é um patrimônio que deve ser preservado e que se encontra intrinsecamente atrelado à identidade local. Conclusões: A memória não pode ser vista simplesmente como um processo
limitado de lembrar fatos passados, de importância secundária. Trata-se da construção de referenciais
sobre o passado e o presente de diferentes grupos sociais, ancorados nas tradições e intimamente associados às mudanças culturais. As imagens e narrativas colhidas assinalam o trabalho do tempo nos
espaços da cidade e as suas transformações materiais e sociais. Elas inscrevem diversas participações
na invenção da cidade, desvelando vestígios do cotidiano citadino, despertam palavras e imagens que
possibilitam produzir outra compreensão da Estação Memória e da cidade. Apoio: GIT – UNIVALE.
Contato: adilsonator@hotmail.com
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Reciclagem do óleo comestível: uma iniciativa em prol do meio ambiente em Governador Valadares, MG
Antônio Carlos de Oliveira Martins Júnior, Amanda Alves Pereira, André de Andrade Fernandes, Matheus Louback Reis da Cunha, Sarah Louback Reis da Cunha, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: educação ambiental; meio ambiente; conscientização; documentário; liderança.
Área de conhecimento: Ciências Ambientais – 9.05.00.00-8
Introdução: Esta atividade foi uma proposta da disciplina de Educação Ambiental e foi realizada pelos
estudantes do curso de Bacharelado em Engenharia Civil e Ambiental durante o 2º período. Consiste em uma atividade feita em grupos para proporcionar a aproximação dos futuros profissionais com
a sua realidade ambiental e perceber de modo contextualizado alguns problemas ambientais e causas
comuns, bem como possibilidades encontradas para sua solução. Objetivos: Abordar uma liderança que tenha promovido alguma iniciativa em prol do meio ambiente na cidade de Governador Valadares e criação de um documentário desta iniciativa. Metodologia: Foi escolhido pelo presente grupo
um projeto destinado à reciclagem do óleo de cozinha, o qual foi promovido pelo MDC (Movimento
das Donas de Casa). Foram gravadas entrevistas filmadas com a presidente do MDC, Dirce de Oliveira Almeida e com o gerente de uma das lojas da rede de supermercados que realiza a coleta do
resíduo. Além disso, foram entrevistadas outras pessoas que também estiveram envolvidas no desenvolvimento da iniciativa. Simultaneamente, foi feito o registro fotográfico e anotação de outros dados
úteis a produção final do documentário. Resultados: Os vídeos e as fotos foram editados e transformados em um documentário onde são relatados a inspiração, o começo, o desenvolvimento, os benefícios e as conclusões pertinentes ao projeto implantado. Foi possível reunir todas as informações
necessárias para possibilitar e motivar o entendimento da iniciativa escolhida, a forma como ela é aplicada atualmente e a sua importância para a cidade. Conclusões: Existem muitas ações interessantes relacionadas ao cuidado com o meio ambiente que têm sido executadas na cidade, e foi percebido que é
de extrema relevância a conscientização das pessoas quanto à forma como cada uma delas pode contribuir, visto que é fundamental a participação da população para garantir o sucesso desses projetos.
Contato: antoniocomjr@gmail.com
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Conflitos socioambientais decorrentes da instalação da Usina Hidrelétrica de Baguari
Claudiane Aparecida de Sousa; Júlia de Paula Vieira; Dilemara de Pinho Damasceno Sellos; Maria Cecília Pinto Diniz (orientadora), Renata Campos (orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Conflitos socioambientais, hidrelétrica, comunidades ribeirinhas.
Área de conhecimento: Ciências Socias Aplicadas – 6.00.00.00-7
Introdução: A usina hidrelétrica de Baguari, resultado de parceria público privada está situada no médio
Rio Doce, próxima a Governador Valadares/MG, com empreendimento iniciado em 2007 e término em
2009. O histórico de conflitos socioambientais relacionados a usina vão desde o início da implantação até
os dias atuais, com reinvindicações dos moradores das comunidades ribeirinhas que, com a implantação
da usina, tiveram que deixar suas casas ou se instalarem à beira da BR381, no limite do DNIT. Objetivos:
Apresentar o histórico de implantação da Usina Hidrelétrica de Baguari e os conflitos socioambientais
decorrentes, analisando a relação das comunidades ribeirinhas representadas pelos movimentos sociais
locais com o governo e consorciados. Metodologia: Produção de documentário a partir de coleta de narrativas com representantes dos movimentos sociais e das comunidades ribeirinhas. Pesquisa documental,
de fotografias e filmagens dos atingidos aqui apresentados serão incluídos. Resultados: Nesse estudo, o
conflito socioambiental entre empresa privada/Governo Federal e comunidades ribeirinhas, representadas por movimentos sociais como Sem Terra, Atingidos por Barragens, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Centro Agroecológico Tamanduá, entre outros, abordam questões de indenização, ofertas de
emprego, qualidade da água, licenciamento ambiental e outras promessas e direitos que foram propostos
pelo Governo e não foram cumpridos ou assegurados. Conclusões: Tendo em vista o discurso desenvolvimentista, a parceria público privada na qual está inserida a Usina Hidrelétrica de Baguari não levou em
consideração questões sociais e ambientais, causando degradação ambiental, morte de peixes, desemprego
de pescadores e também sem efetivar corretamente o remanejamento da população ribeirinha com indenização justa, o que gera insatisfação dos atingidos, dos movimentos sociais e da população em geral, preocupados com o meio ambiente sustentável e a garantia de direito a terra para todos. Apoio: UNIVALE.
Contato: claudianesousa.adv@gmail.com
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Leishmaniose: Uma vida de cão
Josiane Márcia de Castro, Darlem de Castro, Flavio de Lacerda Costa, Lucas Duarte Ferreira Vieira,
Marlucy Rodrigues Lima, Gulnara Patrícia Borja Cabrera (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Epidemiologia, Percepção, Cão.
Área de conhecimento: Doenças infecciosas e parasitárias – 4.01.01.09-6
Introdução: A leishmaniose visceral (LV) recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do
continente americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica. É uma doença sistêmica,
caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras manifestações, que na maioria dos casos apresenta problemas no diagnóstico pela desinformação por ser
negligenciada e do pouca conscientização midiática. Quando não tratada, pode evoluir para óbito em
mais de 90% dos casos. Em 2008 foram notificados os primeiros casos autóctones da LV humana em
Governador Valadares (GV), mantendo-se endêmica nos últimos anos. OMS preconiza ações para o
controle da LV como o sacrifício do reservatório canino que traz conflitos entre o serviço e a comunidade em risco. Objetivos: Obter depoimentos de pessoas oriundas de Governador Valadares que
estão inseridas no contexto territorial da LV humana e canina para conhecer as atitudes, conhecimentos, práticas e percepções individuais sobre a história natural da doença. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa de caráter qualitativo e exploratório. Utilizou-se de recursos audiovisuais para a coleta de narrativas individuais que denotam a percepção de vários atores sociais sobre a LV humana na cidade
de GV, a partir de suas experiências e sentimentos. Os relatos foram transcritos de acordo com as
técnicas de produção de documentário. Resultados: Os depoimentos obtidos mostraram falta de conhecimento acerca da etiologia e forma de transmissão da LV, e as diferentes percepções dos atores
sociais envolvidos direta e indiretamente no ciclo da doença. Conclusões: Pretende-se com este documentário auxiliar a saúde pública através da desmistificação de barreiras relacionadas, principalmente
com o reservatório, para melhorar assim o conhecimento acerca do agravo. Apoio: PIBIC-FAPEMIG.
Contato: gulnara.borja@univale.br
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Espaço territorial protegido e educação ambiental – o caso do Instituto Terra e da RPPN Fazenda Bulcão
Leonardo Castro Maia, Karla Cristine Coelho Lamounier, Renata Bernardes Faria Campos (Orientadora), Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Meio ambiente – unidade de conservação – educação ambiental – território
Área de conhecimento: Ciências Ambientais – 9.27.00.00-4
Introdução: A Constituição Federal (CF) assegurou a todos o direito ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo (art. 225 da CF). Para assegurar a efetividade deste direito, a CF também
incumbiu ao Poder Público, definir espaços territoriais especialmente protegidos (ETEP) e estabeleceu
a necessidade da educação ambiental (EA), para a conscientização pública visando à preservação ambiental. Objetivos: O documentário busca registrar de que modo a instituição de uma unidade de conservação pode aliar a proteção dos ETEP à EA, resolvendo conflitos relacionados à proteção ambiental.
Para tanto, examina o caso da Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Bulcão, em Aimorés,
que é gerida pelo Instituto Terra (IT), fundado em 1998. Enfatize-se que a RPPN é uma unidade de
conservação de uso sustentável, estabelecida em área privada, com perpetuidade e objetivo de conservar
a diversidade biológica. Ressalte-se também que a RPPN em questão foi estabelecida em região na qual
se deu intensa exploração madeireira, com o desmatamento da maior parte da sua cobertura vegetal.
Metodologia: Pesquisa descritiva, a partir de entrevistas com docentes e discentes do Núcleo de Estudos
em Restauração Ecossistêmica do IT. Resultados: Conhecimento sobre o funcionamento da capacitação
oferecida pelo IT em regime de internato, especialmente para alunos agricultores da região do médio Rio
Doce, com uma visão transformadora, técnica e positiva quanto às vantagens ensejadas pela preservação ambiental. Conclusões: No caso examinado, a RPPN e o IT vêm difundindo a EA não apenas pelo
processo de recuperação ambiental e o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica, como também
pela formação de técnicos para a recuperação de áreas degradadas, restauração e valoração ambiental, além do uso sustentável dos recursos naturais, iniciativa inovadora que é objeto do documentário.
Contato: leocastromaia@gmail.com

270

#Partiu Intercom – Diário de Viagem
Lettícia Gabriella Carvalho de Oliveira, Davidson Fortunato Aquino, Natália Carvalho de Souza e Silva
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Intercom; Comunicação; Viagem; Congresso; Jornalismo.
Área de Conhecimento: Comunicação – 6.09.00.00-8
Introdução: Congressos universitários são a oportunidade de os estudantes adquirirem novos conhecimentos e também expor os trabalhos desenvolvidos nas instituições de ensino superior. O Intercom
Sudeste 2015 representou a oportunidade de três alunos do curso de Comunicação Social: Jornalismo, da
Universidade Vale do Rio Doce (Univale) expandirem os horizontes e apresentarem os respectivos artigos
sobre comunicação a alunos, professores e demais pesquisadores da região. Objetivos: Produzir um diário de viagem em forma de vídeo, afim de documentar a experiência dos alunos em seu primeiro congresso, o Intercom Sudeste 2015, em Uberlândia (MG), além de evidenciar a importância desses eventos para
a carreira acadêmica e também profissional do estudante. Outro objetivo foi compartilhar experiências
com estudantes de outras universidades da região Sudeste do país. Metodologia: Com a utilização de uma
filmadora de mão, foi produzido um documentário a partir de imagens capturadas durante o percurso de
Governador Valadares até a cidade de Uberlândia, local do evento. As filmagens foram feitas pelos alunos,
caracterizando um documentário do tipo “câmera na mão”, como é conhecido popularmente. Durante
o evento, entrevistas com outros participantes também foram realizadas. Resultados: Ao longo do percurso, durante e depois do congresso, foi possível produzir um documentário em vídeo de 15 minutos,
contendo trechos dos momentos vivenciados durante o congresso e viagem. O produto final teve como
característica a espontaneidade dos eventos em ordem cronológica. Conclusões: Experiências “extra-muro” são importantes para o desenvolvimento intelectual de estudantes universitários. Com o trabalho,
registrado em vídeo, é possível perceber a diversidade em outros centros educacionais. Pode-se observar
que a construção do referido documentário deve legitimar tal distinção entre centros educacionais e a importância de estudantes se interessarem por congressos, além do território geográfico pessoal estudantil.
Contato: letticiagabriella@outlook.com
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Relatos de experiências em atividades de pesquisa e extensão: A vivência do extra muro
Rodrigo Paiva Souza, Ricardo Silva Domingos, Tauana Macario, Amandia Chaves, Gabriela Rodrigues,
Cibele Velloso-Rodrigues, Regiani L. A. Riani, André Otaviano, Rafael Silva Gama, Pedro Henrique F
Marçal, Lorena Bruna de Oliveira, Pauline Leite, Erica Magueta, Gulnara Borja Cabrera, Maria Gabriela
Bicalho, Lucia Alves de Oliveira Fraga (Orientadora).
Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF; Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Hanseníase, educação em saúde, prevenção, controle, diagnóstico
Área de conhecimento: Doenças Infecciosas e Parasitárias – 4.01.01.09-6
Introdução: Um projeto de extensão em interface com a pesquisa tem como propósito mobilizar, através da educação continuada, as comunidades residentes em áreas de alto risco para a hanseníase para
fortalecer as ações de prevenção, promoção e controle da doença. Metodologia: As populações alvo
deste estudo são professores, alunos das escolas públicas e seus familiares e agentes de saúde vinculados às ESFs. Para o curso de Medicina da UFJF/GV representa uma oportunidade de atender ao
preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais no que se refere à formação das competências de
educação em saúde e comunicação. A metodologia proposta inclui integrar os resultados da pesquisa
relativos ao diagnóstico e acompanhamento de contatos domiciliares da hanseníase com ações educativas em seus vários aspectos: transmissão, manifestações clínicas, métodos de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença. Esses aspectos são considerados a partir de uma perspectiva abrangente,
reconhecendo a indissociabilidade entre os elementos biológicos e sociais na configuração da saúde
e da doença. Estas atividades acontecem no âmbito das escolas com a participação dos professores,
equipes de profissionais da educação, dos servidores e familiares dos escolares. Além disso, as ESF
estão envolvidas dentro da proposta de capacitação de recursos humanos com ênfase no diagnóstico e controle da doença. Resultados: Contribuir para uma maior difusão do conhecimento sobre a
hanseníase, além de auxiliar na identificação de casos suspeitos que serão encaminhados aos Postos
de Saúde (ESF), para diagnóstico definitivo e tratamento de casos confirmados. Elaboração de material educativo como cartilhas, folders e vídeos que facilitam o processo de aprendizagem em educação e saúde na hanseníase. Conclusões: Com a participação dos estudantes da UFJF/Campus GV
pretende-se contribuir para uma formação contextualizada e atenta às características epidemiológicas
da região. Apoio: FNS/SVS/MS, FAPEMIG,CNPq, SMS/GV, SMS/INHAPIM, UNIVALE, UFJF.
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Seção de Inovação
Inovação

Utilização da água de sistemas de ar condicionado
Alice Silvestre Maciel dos Santos, Joaquim Rocha Batista, Kívia Portes Nazaré, Imirene Lodi dos Santos
(Orientadora), Rafael Oliveira Dutra (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Sustentabilidade, aproveitamento de água, aparelho de ar condicionado.
Área de conhecimento: Engenharia de Produção – 3.08.00.00-5
Introdução: O curso de Engenharia de Produção propôs aos alunos a realização de um projeto interdisciplinar com a temática Água, Indústria e Economia, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da sociedade através de ações sustentáveis e inovação tecnológica. A sustentabilidade é
definida como sendo o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual garantindo a
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. Objetivos: Desenvolver soluções sustentáveis para a utilização de água no ambiente empresarial e escolar em que vivemos. Metodologia: A
metodologia utilizada fundamentou-se em pesquisas bibliográficas em livros, artigos, entre outras referências relacionadas à captação e uso da água em vários tipos de atividades. Também foram realizadas
visitas in loco nas instalações do Edifício Pioneiros, Campus Antônio Rodrigues Coelho – Universidade Vale do Rio Doce – para análise da forma como a água é utilizada nos sanitários e demais dependências do campus onde a água a ser captada pode ser utilizada. Resultados: Os dados coletados
demonstram que é viável a implantação de um sistema de captação da água dos condicionadores de ar
com aplicação de um reservatório (caixa da água) subterrâneo para a utilização dessa água para lavagem de pisos e calçadas, irrigação de jardins, descarga para o vaso sanitário entre outros. Conclusões:
Frente à realidade dos problemas ambientais de degradação e consumo dos bens naturais, a preservação dos recursos hídricos apresenta-se de forma emergencial. A existência de sistemas alternativos
e recursos tecnológicos de fácil execução e baixo custo que possibilitam o aproveitamento da água,
evitando assim maiores desperdícios, indicam a viabilidade do projeto. A partir da realização deste projeto, pode-se compreender que com a aplicação deste processo na Universidade Vale do Rio Doce,
além de uma economia relevante de água, o conhecimento de sustentabilidade tornou-se mais sólido.
Contato: lyce_gv@hotmail.com
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Exposição fotográfica – Assentamento Cachoeirinha: o enfrentamento da vida cotidiana
Arthur Minelli Araújo Gomes, Talita Emanuele Rodrigues, Dilemara de Pinho Damasceno Sellos, Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: fotografias, assentamento rural, cotidiano, território
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: Ver, interpretar o mundo e guardar para si uma síntese desse momento. Talvez essa seja
uma das grandes invocações que nos fascinam em fotografias. Ver e interpretar são ações de um sujeito
num determinado espaço e no instante de um tempo. Esse sujeito pertence a um grupo social, que expõe as ideias, os anseios, os temores, as expectativas de seu tempo e de seu grupo. Toda fotografia tem
seu caráter histórico, não porque é iconográfica, mas no que revela sobre as ideias e concepções numa
determinada época: a essência do visível fotográfico é o ser humano em suas inúmeras manifestações e
atividades. Objetivos: Apresentar o cotidiano de um movimento social de luta pela terra e propor reflexões sobre suas histórias e desafios. Metodologia: A partir do arquivo fotográfico de um líder comunitário do Assentamento Cachoeirinha, apresenta-se o seu cotidiano de luta pela terra e sua sobrevivência: o
lugar, a vida de todos os dias, as pessoas, a dignidade e esperança por um futuro melhor. Todo o acervo
faz parte dos materiais coletados por ocasião de um projeto de pesquisa e entre centenas de fotos, escolhemos quinze. A exposição, em formato envolvente não necessita de alguém para acompanhar os
visitantes, mas merece a reflexão por parte de quem vê. Resultados: As fotos relatam desde o momento
de início do agrupamento, sob coordenação do Movimento Sem Terra, os plantios e safras, os moradores, os desafios e as belezas de morar à beira do Rio Doce. Enfatizam que a relação com o ambiente, a
produção, o trabalho, os modos de organização política, os processos de gestão, a cultura, as tecnologias,
os artefatos, a terra (e sua luta por ela) são constituintes do território e suas territorialidades. Conclusões:
A exposição caracteriza-se como a produção social da comunidade, existindo embates com a emergência de outras formas de vida e consequentemente, de transformações das práticas sociais referidas ao
território, produzindo autonomia individual e coletiva. Apoio: PIBIC FAPEMIG, CNPq e UNIVALE.
Contato: r2_minelli@hotmail.com
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Simulação e compatibilização de projeto utilizando tecnologia BIM
Guilherme Augusto Valente, Natália Maria Ladeira, Rondinelly Pereira (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Construção Civil, Projetos, BIM.
Área de conhecimento: Projeto de Arquitetura e Urbanismo – 6.04.02.00-8
Introdução: A compatibilização de projetos é o processo que visa elevar a qualidade dos projetos, reduzir
improvisos e falhas na fase de execução das obras. A sobreposição de todas as disciplinas do projeto traz
inúmeros benefícios ao construtor, entre eles o desperdício de material e minimização de retrabalhos.
Com base nestes pressupostos, surge uma nova geração de ferramentas que substitui a plataforma CAD
(Desenho Auxiliado por Computador): a plataforma BIM (Modelagem e Informação da Construção),
que possibilita a construção virtual de edifícios, fazendo possível incluir as várias disciplinas do projeto
e prever os erros através da compatibilização entre elas. Objetivos: Mostrar as vantagens e razões para
a utilização dos componentes da Plataforma BIM nos projetos da Construção Civil em Governador
Valadares. Metodologia: Estudo de caso de compatibilização de projetos de uma unidade de pequeno/
médio porte com ênfase na sobreposição dos projetos executivos, com reforço na pesquisa bibliográfica.
Resultados: Espera-se com este estudo mostrar o histórico desta tecnologia, os primeiros passos e como
ela se desenvolveu até o conceito atual, aplicar a metodologia BIM para compatibilização do projeto,
verificando as interferências e possíveis soluções e avaliar qualitativamente os resultados encontrados
durante o processo construtivo. Conclusões: A tecnologia BIM configura uma mudança no conceito
de projetar. Através da construção virtual do projeto os profissionais envolvidos são capazes de analisar, compatibilizar, solucionar e melhorar todo o ciclo de vida do projeto. No cenário de Governador
Valadares, registra-se um momento de início de evolução desta tecnologia, que já é usada em construtoras da cidade, trazendo benefícios tais como agilidade na execução da obra e minimização de custos.
Contato: guilhermevalentedealmeida@gmail.com

276

O Dicionário Bilíngue
Jessika Rocha de Moura, Roberta Oliveira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavra chave: Material pedagógico, Brinquedo, Libras
Área de concentração: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: O presente material foi idealizado a partir de um trabalho acadêmico para obtenção de nota
da disciplina de Libras, do quinto período de pedagogia. Sendo assim, teríamos que criar um brinquedo
pedagógico para crianças surdas e este seria doado para a briquedoteca da instituição. Objetivos: constatamos que era necessário criar um material que fosse adotado nas varias fazes da alfabetização tanto
para crianças surdas como para crianças ouvintes, colocando as duas línguas (Libras e Português) para
dialogar em simultâneo. Metodologia: Através do contato com crianças surdas adquiridos no PIBID,
pesquisas bibliográficas de autores como Capovilla & Raphael (2012), que nos remete ao funcionamento da aquisição da linguagem para crianças surdas, e de autores como Winnicott (1975), Piaget e
Inhelder (1995), Leontiev, Lúria e Vygotsky (1992) que fazem uma referencia ao ato de brincar como
parte importante no desenvolvimento cognitivo, obtivemos então o referencial teórico que nos permitiu ter uma visão clara do que era necessário para tornar este material sustentável. Resultado: trata-se
de um material pedagógico chamado “Dicionário Biligue” que é capaz de traduzir o alfabeto escrito
em Português, para o alfabeto gestual em libras, composto por 8 blocos contendo os dois alfabetos.
Conclusões: é necessário estar sempre inovando os recursos pedagógicos concretos, pois segundo Junqueira (1999) o brincar é uma manifestação da forma concreta do pensar da criança, que ainda não
é capaz de realizar abstrações. Os atos de brincar, o jogo ou o faz de conta facilitam a compreensão
do mundo pela criança, e também a vida e a si mesma. Diante disso é possível dizer que o brincar é
à base do desenvolvimento cognitivo, emocional, motor e social da criança. Apoio: PIBID/CAPES.
Contato: jessika0302@hotmail.com
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Seção de Mesas Redondas

Mesas Redondas

Letramento Acadêmico na UNIVALE: uma análise de dados da pesquisa com alunos da graduação
Julianna Silva Glória, Carlos Tadeu Lira Vieira, Cátia Cristina Degan Fernandes, Dieniffer Ribeiro Machado, Marco Antônio Barreto
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Letramento acadêmico; gêneros textuais acadêmicos; leitura e escrita.
Área do Conhecimento: Língua Portuguesa – 8.02.01.00-8
Introdução: Sabemos que os alunos que chegam às instituições de ensino superior, mesmo passando por
um processo de seleção, demonstram grande dificuldade em lidar com a leitura e escrita acadêmica. Nesse
sentido, propomos um estudo para entender como os alunos dos cursos de graduação da UNIVALE têm
se apropriado dos conhecimentos sobre a escrita, especificamente a acadêmica e seus gêneros correspondentes, para desenvolver e expressar seus pensamentos intelectuais a respeito dos conceitos pertinentes
a cada área. As concepções de letramento de Soares (2002) e de Street (1998), assim como os conceitos
sobre gênero textual de Bakhtin (2000), delineiam nossos principais aportes teóricos. De acordo com Lea
e Street (1998), a escrita do estudante no ensino superior é compreendida a partir de três perspectivas:
modelo dos estudos das habilidades, modelo da socialização acadêmica e modelo do letramento acadêmico, entendendo o letramento como um conjunto de habilidades individuais e cognitivas que devem
ser adquiridas e transferidas, no caso, para os contextos mais amplos da Universidade. Desenvolvimento:
Em uma perspectiva metodológica qualitativa, o trabalho de campo apresenta-se como possibilidade de
não apenas aproximarmos do que desejamos conhecer e estudar, como de criar conhecimento, a partir
do campo de investigação. Em vista disso, propomos nesta pesquisa, mais que analisar a competência dos
alunos para produzir textos segundo os moldes acadêmicos, propomos compreender a capacidade deles,
de a partir do domínio dos gêneros acadêmicos, elaborar um discurso coerente, que revele tanto os conhecimentos sobre as várias teorias pertinentes às disciplinas de estudo dos cursos de graduação como também as reflexões e o diálogo entre eles. Pensando ainda o modelo de socialização acadêmica: o professor
como principal responsável por inserir os alunos na cultura universitária para que eles assimilem os modos de falar, raciocinar, interpretar e usar as práticas de escrita valorizadas nas disciplinas e áreas temáticas
da Universidade, partimos da concepção de que os gêneros discursivos acadêmicos são relativamente homogêneos e, uma vez aprendidas as convenções que regulam esses gêneros, o aluno estará habilitado a se
engajar nas práticas letradas que permeiam essa instância. Ressaltamos que as perspectivas de escrita acadêmica não se excluem, mas são dependentes, pois o aluno precisa conhecer as convenções que regulam
as práticas de letramento da Universidade para se engajar nos modos de uso da escrita valorizados pelas
disciplinas, áreas temáticas e diferentes situações comunicativas sem, contudo, desconsiderar sua história
prévia de letramento e seus valores identitários. Para esse fim, norteiam o trabalho de pesquisa questões
como o nível de escrita acadêmica do aluno ao chegar nos diversos cursos de graduação da UNIVALE; a
qualidade da escrita acadêmica que esse aluno tem apresentado ao longo da sua graduação; a possibilidade de uma intervenção como uma proposta satisfatória para a evolução da produção escrita desse aluno
e, finalmente, em que a compreensão dos gêneros acadêmicos interfere na elaboração de conceitos e
teorias relacionadas a cada área de atuação. Nessa perspectiva, como objetivo mais geral em relação a investigação, refletimos sobre a relação entre apropriação da escrita acadêmica e suas implicações na compreensão, por parte dos sujeitos/alunos, dos conceitos relacionados aos estudos da sua área de formação.

279

Conclusões: A partir de alguns textos dos alunos da graduação, apresentaremos algumas análises da
escrita dos sujeitos que chegaram à UNIVALE no semestre 2015/2, a fim de revelar, ainda que por
amostragem, a falta dos traços dominantes das práticas de letramento privilegiadas na academia. Esperamos que até o final da pesquisa, com as ações propostas, esses sujeitos sofram transformações
importante no uso da linguagem em situação de comunicação acadêmica concreta em suas escritas.
Contatos: juliannasilvagloria@yahoo.com.br; carloslira27@yahoo.com; catiadegan@yahoo.com.br
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Arte e Territorialidades
Edileila Maria Leite Portes; Adiléia Regina Dias de Miranda; Maria Portes Santana
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Palavras-chaves: Arte, Espaço, Territorialidades, Land Art, Ensino da Arte
Área do Conhecimento: Arte –8.03.00.00-6
Apresentação: Na busca de um diálogo entre os vários espaços onde a Arte se instaura, a proposta deste
trabalho centra-se na discussão de três pontos que se distinguem e que se convergem: as várias concepções dadas à Arte, o Ensino da Arte para crianças e a Arte enquanto restauradora da paisagem – Land
Art. Nesse viés, são trazidas aqui três pesquisas que visam mostrar como esses espaços são multinaturalizados, territorializados.Ressalta-se aqui, a importância de se perceber a Arte como uma área da Ciência,
onde os elementos que a compõem são conhecidos, delimitados, catalogados, interpretados, uma vez que
houve um tempo na Educação, em que a Arte era vista apenas como suporte de outras disciplinas e não
como uma ciência autônoma.Desenvolvimento:A investigação das várias concepções dadas à Arte, levou
o primeiro estudo aqui proposto,a ficar, durante um bom tempo, indo e vindo nos imbricados caminhos
que se delinearam: as concepções tradicionais, as modernas, as contemporâneas, a concepção de Arte
na antropologia, a concepção de Arte nas etnias ameríndias vistas em outros estudos antropológicos, e
ainda, a concepção da sociedade nativaborum/Krenak - etnia localizada no Vale do Rio doce, Minas Gerais - e a percebida, enquanto pesquisador/observador. O caminho feito foi, muitas vezes, árduo, e uma
orientação que foi cara, no campo da antropologia, é o estar atentos aos aspectos que levam à construção
de um trabalho que optou pela etnografia: a possibilidade de “remodelar” o que se escreve, à medida que
novas percepções se delineiam. Acredita-se ser relevante ressaltar, que a abertura para este olhar macro,
num território pluricultural como o Brasil, no que diz respeito ao ensino daArte, é primordial. Os conceitos kantianos são ampliados, uma vez que a presença do Belo se revela, não somente nas obras incorporadas pelos códigos culturais hegemônicos, mas nas formas compositivas que ganham sentidos e significados quando incorporadas pelo autor e pela sua cultura. Nesse sentido, enquanto a primeira pesquisa se
enveredou pelos caminhos da etnografia, a segunda propôs a compreensão dos parâmetros usados pelos
professores no ensino primário, e a identificação das ações de ensino de Arte que contribuem para a formação integral da criança, tanto em relação a sua identidade pessoal quanto em relação à sua vida escolar.
Para tanto, se apropriou de leituras, anotações e estudos a respeito do tema, e refletindo sobre o ensino e
a aprendizagem, fez-se um questionário que especulava a atuação do professor do ensino infantil dentro
da sala de aula e de que forma vêem a arte, seu ensino, seu incentivo e sua importância para a educação e
a aprendizagem das crianças, em algumas Unidades Municipais de Educação Infantil de Belo Horizonte –
MG. As respostas foram tabuladas e analisadas, e a partir de então, utilizadas juntamente ao levantamento
de informações sobre o tema,o que fez gerar essa pesquisa. Ao elaborar discussões acerca das multiterritorialidades da Arte, aqui é trazida a terceira pesquisa cujo objetofoi o movimento de Arte Contemporânea
Land Art, que faz referências às criações artísticas que utilizam como suporte, tema ou meio de expressão
o espaço exterior: a paisagem é o principal meio de criação.Por ser uma pesquisa de natureza investigativa, foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica. A arte, que antes contestava, retorna como elemento
configurador do espaço urbano, estreitando sua relação com a arquitetura, tornando ainda mais pública,
a criação artística.Conclusão: Ao se propor, portanto, tal discussão, faz-se uma ponte entre as várias concepções de Arte, a Arte na aprendizagem infantil e a transposição dessa vivência para um espaço macro,
externo.Percebe-se que as fronteiras nesses campos de atuação da Artes são permeáveis, os espaços se
tornam simbólicos e é possível delinear, no território da Arte, as multiterritorialidades que o compõem.
Contato: edileilaportes@gmail.com
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JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E SISTEMA SOCIOEDUCATIVO: registros iniciais de um
processo de formação com profissionais do Centro Socioeducativo São Francisco de Assis –
Governador Valadares/MG.
Eunice Maria Nazarethe Nonato; Jorddana Rocha de Almeida; Lissandra Lopes Coelho Rocha
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Educação, juventude, sistema socioeducativo.
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Apresentação: O cenário atual marcado pelo cometimento de ato infracional, alto índice de homicídios,
baixa qualidade da educação afeta diretamente a juventude brasileira e indica a necessidade de ações no
campo das Políticas Públicas e pesquisas que compreendam o fenômeno. Esta mesa se propõe apresentar reflexões sobre a população jovem, especialmente a privada de liberdade. De acordo com a PNAD
de 2013 às populações jovens e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, correspondia a 11% da população brasileira. A região com maior proporção de jovens adolescentes é a região Sudeste (38,7%),
seguida pelas regiões Nordeste (30,4%). Naquele ano, cerca de um terço dos jovens adolescentes de 15
a 17 anos não haviam terminado o ensino fundamental e apenas 1,32% haviam concluído o ensino médio. Dos 10,6 milhões de jovens adolescentes de 15 a 17 anos, mais de um milhão não estudavam e nem
trabalhavam. Também em 2013 a população jovem em atendimento socioeducativo chegava ao total de
23,1 mil (Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República – SDH). Desses, 64% (15,2 mil)
encontrava-se em medida de internação, sendo a maioria do sexo masculino. Os dados do Levantamento
Anual dos Adolescentes em Conflito com a Lei, de 2012 mostram que a maior concentração de jovens
nesta condição está na região Sudeste (56%). Minas Gerais ocupava o segundo lugar dentre os estados
com maior número de jovens em privação de liberdade. Esses jovens se enquadram em um perfil de exclusão, no qual a maioria são negras/os e pobres, vivendo em famílias com renda per capta com até dois
salários mínimos. Desenvolvimento: Esse contexto a nível nacional se reflete no contexto local da cidade
de Governador Valadares considerado um dos mais vulneráveis do país. E segundo dados da Secretaria
de Defesa Social (2012), ocupa a terceira posição do ranking das cidades de Minas Gerais na prática de
atos infracionais. Esse cenário inquieta os olhares e as questões sobre o contexto da juventude brasileira
e, especificamente, o contexto da juventude valadarense, se tornando objeto de estudo do projeto de
pesquisa e extensão “Juventude, Educação e Direito: ação de intervenção em um centro socioeducativo”.
Dentre as ações desenvolvidas nesse projeto está o curso de capacitação com todos os profissionais do
Centro Socioeducativo São Francisco de Assis - Governador Valadares/MG. Busca-se atuar na formação
de educadores tendo como eixos centrais: Direitos Humanos, a questão social, Educação e Juventude.
Foram realizados até o presente momento três encontros de formação, cada um trabalhou respectivamente as seguintes temáticas: “Educação como Direito Humano”, “Aconselhamento” e “Sociologia da
Juventude”. Os temas remeteram a reflexão sobre a educação como direito subjetivo dos jovens e o cotidiano vivenciado pelos profissionais que atuam na Unidade e a juventude como condição sociocultural.
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Conclusão: Procurou-se identificar durante o curso de formação em que medida os profissionais se compreendem detentores da função educativa e se sentem preparados para desempenhá-la. Percebeu-se que a
maioria dos agentes reconhece o papel educativo que exercem na relação com os jovens, no entanto, são
acéticos à possibilidade de resultados positivos da medida. Referindo-se a omissão da sociedade em relação à juventude, afirmam que antes dos jovens receberem a medida judicial, são negligenciados pela família e sociedade. Apontam que não há formação específica suficiente para capacitá-los a desempenhar o
papel educativo. Entre alguns dos agentes percebe-se o reconhecimento acerca da construção negativa da
representação social do “menor infrator”, como aquele que está fadado ao fim, não possui história, singularidade, lugar social, muito embora essa questão ainda seja em vários outros um ponto de conflito. No
debate proposto permanecem as questões: Quem é o jovem privado de liberdade? Quais são os conflitos
que o cerca ao viver uma dupla condição: jovem e privado de liberdade? Apoio: UNIVALE, FAPEMIG.
Contato: eunice.nonato@univale.br
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Habermas, sua filosofia do direito e o seu modelo de estado democrático de direito
Chirlem Flávia Lopes da Silva, Michele Fernanda Ribas de Lima, Mauro Armindo Filho, Caetano Rodrigues Pinto Junior, Helberty Vinicios Coelho
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: democracia, processo, direito procedimental
Área de Conhecimento: filosofia do direito – 6.01.01.05-9
Introdução: Cuida-se da reflexão jusfilosófica de Juerge Habermas, em especial na obra Direito e Democracia: Entre a Facticidade e a Validade, que discorre dois conceitos imprescindíveis para a compreensão
de sua proposta, o direito procedimental e a democracia procedimental, que são uma das alternativas
para afastar os horrores da não-razão. Desenvolvimento: Em Habermas, não existe um modelo preestabelecido para o ordenamento jurídico, o que se tem são regras de procedimentos, que possibilitam
os agentes comunicativos validarem os seus fatosatravés da legitimidade que o processo lhes dá; como
também, não se pode ir ao processo carregado de valores meta-jurídicos apriori, a regra decisória em
um direito procedimental, necessita ser aposteriori, e baseada na comunicação dos agentes, e nunca
nos conceitos valorativos do juiz.Assim, oEstado Democrático de Direito habersiano é um ideal, um
modelo de evolução, que se sustenta em quatro elementos, a saber: a evolução do indivíduo;da sociedade;dodireito;e bem como a do Estado. Onde se destacam três categorias de indivíduos no mundo,
quais sejam, os pré-convencionais; os convencionais; e os pós-convencionais.Conclusão: É um modelo
bastante otimista, que acredita na humanidade, e vê na modernidade uma esperança de um mundo melhor. Habermas é útil para os estudantes do Direito, no sentido de perceber que uma sociedade plural
e moderna não pode trabalhar com conceitos valorativos, mas, necessitaque ela esteja aberta para que
o procedimento construa a regra de decisões depois da comunicação dos agentes. Como também é
útil, numa perspectiva jurídica, para ajudar a pensar o Direito processual e o poder constituinte derivado, os quais estão em constante trabalho de evolução, por intermédio do procedimento argumentativo.
Contato: chirlemflavia@yahoo.com.br
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Asmetas pactuadas das estratégias da saúde da família no programa Siscoloestão sendo atingidas na região, como ferramenta de controle de câncer de colo uterino?
Josiane Márcia de Castro, Mayara Ribeiro Jerônimo Fernandes, Elaine Anastacia de Sousa, Gulnara
Patrícia Borja-Cabrera (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chaves: Estratégia Saúde da Família, Metas, Epidemiologia, Alterações celulares do colo uterino, SISCOLO, HPV.
Área de conhecimento: Saúde Pública – 4.06.02.00-1
Introdução: O Câncer de colo do útero é uma doença que atinge mulheres em diversas faixas etárias em
cerca de meio milhão a cada ano no mundo, sendo mais frequentemente diagnosticado na quinta década
de vida. No Brasil, o câncer do colo uterino junto com o de mama está entre as neoplasias mais frequentes na população feminina, com uma estimativa de aproximadamente 20 mil casos novos ao ano. Mesmo
diante dos avanços tecnológicos em saúde, esse tipo de câncer continua se mantendo como um grave
problema de saúde pública devido a sua elevada morbimortalidade. Estudos associam como fatores de
risco para esse câncer: o início precoce de atividade sexual, a multiplicidade de parceiros sexuais, a desnutrição, o tabagismo, infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), baixas condições socioeconômicas,
déficit de higiene, uso prolongado de contraceptivos orais e história de infecções sexualmente transmitidas.O exame citológico de Papanicolau é uma das estratégias de controle mais bem sucedidas, entretanto
é necessária infraestrutura complexa e muito bem organizada para obter resultados satisfatórios, apenas
poucas regiões têm conseguido reduzir consistentemente suas taxas de prevalência e incidência de câncer
do colo. Na maior parte dos países em desenvolvimento, menos de 5% das mulheres são incluídas nos
programas, na prática clínica, muitas das infecções pelo HPV não são detectadas e regridem espontaneamente sem nenhum prejuízo para a mulher. Desenvolvimento: Como estratégias de controle, o Brasil
tem o programa nacional de combate ao câncer de colo de útero- Siscolo nas Estratégia Saúde da Família
(ESF), que é baseado em triagem por citologia cervicovaginal em mulheres entre 25 a 59 anos de idade
como a experiência observada em dois Munícipios do Leste Mineiro. Entretanto, ainda se mostra insuficiente a cobertura do programa como sinalizado nas estimativas de prevalência, incidência e tendência
de mortalidade. O diagnóstico ainda é feito em estágios avançados da patologiae em grupos vulneráveis
da ESF como a população de áreas rurais como observado em Belo Oriente/MG,pelo que é necessário
estimularestudos epidemiológicos para avaliar se o programa nacional de combate ao câncer de colo de
útero-Siscolo atingiu a cobertura proposta. Países com cobertura superior a 50% do exame citopatológico realizado a cada três a cinco anos apresentam taxas inferiores a três mortes por 100 mil mulheres
por ano e, para aqueles com cobertura superior a 70%, essa taxa é igual ou menor que duas mortes por
100 mil mulheres por ano. No Brasil não se atingem as metas pactuadas apesar dos esforços intensivos
para melhorar a cobertura, principalmente nas áreas rurais onde se observa casos de lesões pré-invasivas.
Conclusões:No paísa neoplasia uterina é ainda o terceiro tipo de agravo que acomete as mulheres, apenas
superado pelos cânceres de pele não melanoma e da mama, e em uma análise regional o câncer do colo
do útero se destaca como o primeiro mais incidente. Atingir alta cobertura da população definida como
alvo é o componente mais importante no âmbito da atenção primária, para que se obtenha significativa
redução dos casos novos e da mortalidade por câncer do colo do útero, e as experiências apresentadas serviram de subsídios para melhorias das políticas públicas nos municípios brasileiros estudados.
Contato: gulnara.borja@univale.br
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Diagnóstico e tratamento das doenças recorrentes: um direito do cidadão.
Lourimar Viana Nascimento Franco de Sousa; Gabriela Freitas Ferreira; Gulnara Patrícia Borja Cabrera; Pedro Henrique Ferreira Marçal; Suely Maria Rodrigues; André Luiz Souza dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras Chaves: Diagnóstico, tratamento, Bactérias, Leveduras e Protozoários.
Área do conhecimento: Saúde Coletiva– 4.06.00.00-9
Introdução: A dialética do desenvolvimento social traz à tona os problemas vitais e angustiantes do ser
humano. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) “a violência, pelo número de vítimas
e a magnitude de seqüelas orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em vários países”. Porém, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no plano da proteção social, a expansão de uma série de direitos, com destaque para a proposta
de Seguridade Social e o reconhecimento da saúde como direito social de cidadania e dever do Estado.
Diante disso, existem ainda hoje no Brasil várias doenças que podem ser ainda consideradas negligenciáveiscomo a Hanseníase e a Leishimaniose e outras ainda recorrentes no país como a Candidíase e a Criptococcose. Desenvolvimento: A leishmaniose é uma infecção parasitária endêmica para mais de 90 países
em todo o mundo. A re-emergência daLeishmaniose Cutânea Americana é uma preocupação importante
na dermatologia. O tratamento pode ser bem sucedido se a doença for diagnosticada precocemente evitando assim as seqüelas como cicatriz deformante. O diagnóstico é clínico laboratorial. As drogas usadas
para o tratamento são caras e com efeitos colaterais tóxicos que podem levar ao óbito inclusive na forma
cutânea. A hanseníase ainda é um problema de saúde pública negligenciado com pelo menos 200 mil
novos casos diagnosticadosanualmente em todo o mundo. A maior prevalência ocorre em países de baixa
e média renda tais como Índia, Brasil, Madagáscar e Moçambique. Esta infecção crônica e insidiosa afeta
e prejudica a pele e nervos periféricos e resulta em deficiência física significativa. A apresentação clínica
e patológica da hanseníase é determinada pela resposta imunológica contra o Mycobacterium leprae e a
capacidade do hospedeiro para desenvolver uma imunidade eficaz mediada por células. A doença manifesta-se com lesões localizada, múltiplas ou disseminadas. O diagnóstico é baseado no exame clínico
dermatoneurológico, o que dificulta o diagnóstico precoce. Ainda existem subnotificações e o desenvolvimento de um teste sorológico específico e sensível é de fundamental importância para o diagnóstico na
fase inicial da doença.Com relação às doenças recorrentes, o gênero Cryptococcuse Candidasão leveduras, que apresentam capacidade de infectar e causar doença no homem. Dentro do gênero Crypyococcusexistem duas espécies, C. neoformans e C. gattii que se destacam como os agentes etiológicos mais
comuns da criptococose humana atingindo mais comumente o pulmão e o cérebro, podendo atingir
outros sítios. Para o gênero Candida existem várias espécies potencialmente capazes de causar infecção
no homem, desde lesões superficiais a lesões sistêmicas levando a óbito o indivíduo. O desfecho da criptococosee candidíase depende da virulência da linhagem, do tamanho do inóculo, do estado imunológico
do indivíduo infectado e do padrão de citocinas geradas em resposta ao patógeno. A escolha da terapia
medicamentosa é baseada na forma clínica dessas micoses e no estado imunológico do hospedeiro. Devido ao crescimento da população imunocomprometida e do uso cada vez mais frequente dos antifúngicos, há grande preocupação dos especialistas sobre o aumento da prevalência de linhagens resistentes. O
diagnóstico é realizado através de observações clínicas, além de achados microbiológicos e sorológicos.
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Conclusões: Nesta mesa discute-se o estado atual da epidemiologia, patogênese, quadro clínico, diagnóstico e opções de tratamento das doenças negligenciadas e recorrentes no Brasil. Esta avaliação destaca a importância do diagnóstico, quimioterapêutico, e imunização de estratégias para controlar tais
manifestações, embora nenhuma vacina esteja comercialmente disponível atualmente, devido à complexidade da resposta imunitária celular diante destes agentes. Apoio: CAPES, CNPq, FAPEMIG.
Contato: lourimar.sousa@univale.br
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Avanços em pesquisas e metodologias para o controle eficaz da hanseníase
Lucia Alves de Oliveira Fraga,Márcio Luís Moreira de Souza, Rafael Silva Gama, Pedro Henrique Ferreira Marçal, Lorena Bruna Pereira de Oliveira.
Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus Gov.Valadares, Universidade Vale do Rio Doce.
Palavras Chaves: Hanseníase, qPCR, genograma, proteínas recombinantes, GPS
Área do conhecimento: Imunologia aplicada – 2.11.04.00-0
Introdução: Na hanseníase o diagnóstico precoce e o tratamento regular são fundamentais para reduzir
fontes de transmissão e para prevenir formas graves da doença. Nesse sentido, é importante considerar
que as estratégias para vigilância de contatos de hanseníase integram ferramentas de pesquisa, capacitação de profissionais de saúde e instrumentos de gerenciamento de dados que possibilitem aprimoramento de políticas de saúde pública. Desenvolvimento:Propusemos um estudo longitudinal, para ser
desenvolvido em Gov. Valadares e região contemplando 3 subprojetos: 1. Acompanhamento, monitoramento e estudos epidemiológicos; 2. Aspectos sorológicos e moleculares na avaliação de contatos e 3.
Avaliação do perfil de resistência e susceptibilidade à infecção associando exames laboratoriais à rotina de
vigilância de contatos.O acompanhamento de contatos utilizando a qPCR (Reação em cadeia da polimerase-quantitativa) mostrou que 24% deles estavam infectados (presença de DNA de M.leprae no raspado
dérmico auricular e que, alguns, apresentavam níveis de DNA comparáveis aos casos MB, sugerindo infecção subclínica. Após 01 ano de acompanhamentoconstatou-se que 5 desses indivíduos apresentaram
resultado positivo para a qPCR, sendo 2 contatos de PB e 3 contatos de MB. Vale ressaltar que 3 dos
108 contatos que participaram do primeiro segmento do estudo foram diagnosticados com hanseníase
em apenas 1 ano de acompanhamento.O modelo de verificação de clusters em análise espaço-temporal para altos coeficientes, por estatística scan espacial, resultou em cinco clusters espaço-temporais na
zona urbana de Governador Valadares, no período de 2001 a 2010. Dados de outras análises espaciais
apontam para locais com maior aglomerado de casos. Estas análises justificam a escolha de equipes de
saúde da família desta região para o desenvolvimento do estudo. Testes sorológicos, porexemplo, IgM
anti PGL-I, são importantes ferramentas auxiliares na identificação de indivíduos infectados. Se utilizados nos serviços de saúde pública, esses testes poderão auxiliar para a adequação da classificação clínica
e tratamento dos casos, contribuindo diretamente para a diminuição das fontes de infecção.Mais recentemente, várias proteínas recombinantes do M. leprae têm sido utilizadas em testes sorológicos com o
propósito de se detectar casos novos de hanseníase, especialmente entre os contatos.Nesse estudo avaliamos a reatividade sorológica de casos e contatos frente aos antígenos: ML0405, ML2331, ML2055 e
Ag85B. Verificou-se que as proteínas recombinantes ML0405 e Ag85b, se mostraram fortes candidatas
para aplicação no sorodiagnóstico da forma multibacilar da hanseníase. Uma nova proposta metodológica para acompanhamento dos contatos baseia-se na construção de genograma para caracterização e
identificação de contatos infectados dentro dos grupos de risco de núcleos familiares dos casos índices e
em ações educativas em escolas e Postos de Saúde. Em um estudo piloto, a coleta da história familiar e a
construção do genograma permitiram identificar contatos intradomiciliares e extradomiciliares que não
foram identificados pelas metodologias de monitoramento atualmente empregadas.Em conjunto, nossos
resultados reforçam a importância da continuidade do estudo estabelecendo como meta ampliar a cobertura de exame de contatos de casos novos de hanseníase na região e investigar infecção subclínica por
meio dos ensaios imunológicos e moleculares.Conclusão: Com o emprego dessa abordagem espera-se
contribuir para o diagnóstico precoce, priorização de contatos para reexame e apropriação de novas tecnologias para o controle eficaz da hanseníase. Apoio: FNS/SVS/MS TC 304/2013, CNPq, FAPEMIG.
Contato: luciaalvesfraga@yahoo.com.br
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Doenças parasitárias regionais: realidades e perspectivas
Lúcia Alves de Oliveira Fraga,Alda Maria Soares Silveira, Alexandra Paiva Araújo Vieira, Girley Francisco Machado de Assis, Dra. Gulnara P. B. Cabrera, Thalisson Artur Ribeiro Gomides
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus GV, Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP,
Universidade Vale do Rio Doce– UNIVALE
Palavras Chaves: diagnóstico, biomarcadores, esquistossomose, leishmania e chagas
Área do conhecimento: Parasitologia–2.13.00.00-3
Introdução: A região de Gov. Valadares é endêmica para doenças negligenciadas, tais como Esquistossomose, Leishmaniose e Doença de Chagas. No Brasil, as estratégias de vigilância e controle dessas doenças
buscam reduzir a morbidade e indicam medidas para reduzir o risco de expansão da doença, priorizando
a busca ativa de casos e oferta oportuna de tratamento nos grupos populacionais vulneráveis identificados em áreas geográficas de maior risco, porém novas ações precisam ser desenvolvidas com o intuito de
controlar essas doenças. A mesa se propõe a debater alguns aspectos relacionados à epidemiologia, inovações em diagnóstico e medidas de vigilância e controle.Desenvolvimento: As prevalências da Esquistossomose nos distritos rurais de Gov. Valadares, Córrego do Bernardo e Córrego do Melquíades, diminuiram
expressivamente ao longo de três décadas, sofrendo uma variação de 67,7% e 59,8% em 1990 para 12,5%
e 31,9%, em 2010, respectivamente. Esses índices ainda são considerados altos, quando comparados a nível nacional. Para que a estratégia governamental de erradicação da esquistossomese seja efetiva, é importante que primeiramente seja realizado o diagnóstico, necessário para o monitoramento da infecção e avaliação da eficácia do tratamento. Recentemente, um teste que detecta antígeno catódico circulante (CCA)
na urina de pacientes com esquistossomose, se tornou comercialmente disponível. A avaliação desse teste
no município sugere que o POC-CCA, semelhante ao método de Kato-Katz, apresenta menor sensibilidade para o diagnóstico de baixas intensidades de infecção, o que recomenda a sua utilização em áreas de
moderada e alta prevalência. Estudos recentes buscam estabelecer a atividade e expressão das ecto-nucleotidases presentes nos ovos do parasitocomo biomarcador de morbidade, e sugerem como possível marcador de infecção, níveis elevados de IgG4 anti-SEA. Com relação à Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Leishmaniose Visceral (LV), doenças parasitárias de evolução crônica causadas por diferentes
espécies de Leishmania, comcaracterísticas clínicas e perfis ecoepidemiológicos distintos, a vigilância e
controle tem se tornado um desafio.Fatores sócio-ambientais, têm contribuído para a permanência da
LTA e aumento da prevalência da LV na região.Muito se tem debatido sobre a efetividade dasmedidas
de vigilância e controle preconizadas. Para LTA, estas medidas são direcionadas ao homem e ao vetor, já
para LV é preconizado um conjunto de ações integradas que contemplam a vigilância de casos humanos,
controle do reservatório doméstico e do vetor. Nesse contexto, para a redução de casos de LTA e redução de casos e óbitos de LV torna-se importante a capacitação de profissionais de saúde capazes de atuar
em equipes multidisciplinares no controle das leishmanioses.Em relação à Leishmaniose Visceral Canina
(LVC), uma das formas preventivas é a utilizaçao de vacinas. No Brasil, a Leishtec tem sido disponíbilizada para comercialização e a Leishmune encontra-se em fase de lincenciamento. Em localidades onde
a Leishmune foi aplicada, sua eficácia foi observada através da diminuição na incidência da LV humana.
No contexto da Doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, existe implantado no município
de Gov. Valadares o programa de controle desta endemia, sob supervisão e acompanhamento da Secretaria Estadual de Saúde. Entre as ações, merece destaque a situação entomológica da Doença de Chagas
nos dois últimos anos, ressaltando-se as espécies vetoras, local de captura e taxa de infecção natural.

289

Conclusão: Os diversos aspectos abordados dessas endemias no município de Gov. Valadares mostram o imenso desafio quando se estabelece como meta a erradicação dessas doenças. O sucesso desse plano depende de ações públicas articuladas envolvendo controle de vetores e programas de tratamento, somadas à investigação científica, tais como, aspectos imunológicos, inovação em diagnóstico
e busca de biomarcadores de infecção e morbidade. Apoio: UFJF, UNIVALE, CNPq, FAPEMIG.
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Infâncias e diversidade
Eliene Nery Santana Enes; Ana Maria da Silveira Bossi; Maria Amélia de Castro Cotta; Maria Celeste
Reis Fernandes de Souza.
Universidade Vale do Rio Doce, Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Universidade
Federal de Sergipe.
Palavra-chave: Infância, Diversidade, Inclusão.
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.0006
Apresentação: A temática proposta traz dilemas políticos, morais, valorativos, econômicos, sociais que
recaem sobre os currículos escolares, conteúdos, práticas pedagógicas vivenciadas nas escolas e nas instituições de educação infantil e no modo de ser e fazer dos professores, gestores, familiares e comunidade
em geral.Os trabalhos publicados nas últimas décadas, tanto na América Latina, quanto na Europa ou
nos Estados Unidos, têm buscado sublinhar as inegáveis desigualdades simbólicas decorrentes das diferenças sociais, étnicas, sexuais, territoriais, etárias e educacionais determinadas pelo grupo social do qual
a criança – este sujeito biológico e concreto – faz parte. As infâncias são muitas e atribuir um valor único
à criança impede que ela seja vista como um sujeito cultural e histórico, o que determina, em parte, a ação
do adulto exercida sobre ela, no ambiente familiar, comunitário ou institucional. Desenvolvimento: No
campo da legislação, a constituição federal de 1988 preconiza uma ordem democrática, que reconhece
a pluralidade racial e multilinguística, que nos coloca frente aos diretos de diferentes segmentos sociais
até então negligenciados que podem ser constatados num rápido olhar intencional nas páginas de revistas, jornais e nas redes sociais. Por sua vez, a compreensão de que o espaço não é uma área geográfica a
ser habitada, mas se constitui das e nas relações que nele se estabelecem (políticas, culturais, simbólicas,
econômicas, subjetivas), demarca também as diferenças entre as infâncias. É nessa perspectiva, que um
olhar atento sobre a diversidade, abarca as diferenças territoriais ao contemplar a vida das pessoas que
conformam os territórios, e são por eles conformadas. Deste modo as infâncias se diferenciam e carregam as marcas territoriais, muitas vezes esquecidas no espaço escolar: infâncias indígenas, campesinas,
urbanas, do centro, da cidade, das periferias, ribeirinhas, quilombolas, caiçaras. A situação da criança se
agrava ainda mais quando são deficientes, pois entendemos que o melhor modo de garantir igualdade
de oportunidades é assegurar às crianças com deficiência o direito de acesso ao ambiente escolar que
todas as crianças frequentam e o direito à aprendizagem, com as adaptações necessárias ao seu processo
e necessidades do aprender.O direito à educação, como direito inalienável da infância é reconhecido,
mas em relação à criança com deficiência ainda encontram-se barreiras em casos de deficiência muito
graves. Considerações Finais: A extensão e densidade do tema proposto reafirmam os desafios dos espaços escolares que envolvem crianças, “desatentos” às mudanças culturais, cristalizando por meio de
suas práticas, processos, hábitos, concepções, normas, valores que se materializam na exclusão social,
na opressão, preconceito, discriminação de toda ordem que podem ser evidenciadas nas formas mais
variadas e expressivas da música, da literatura, da dança e outras artes e nas relações sociais cotidianas.
A questão fundamental que permanece colocada é saber como podemos combinar a igualdade com a
diversidade. Ao que parece, as questões aqui levantadas podem e devem integrar a formação dos professores. Quando se enfatiza a necessidade imperiosa da formação de professores no tema da diversidade
nos documentos oficiais e se reafirma a dificuldade admitida no trabalho com o tema, espera-se, também,
que se trabalhem as contradições das elaborações teóricas que sustentam as opções para essa formação.
Contato: ameliacotta@gmail.com
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Políticas de Segurança Públicacomo práticas de Educação Social no território de Governador
Valadares/MG
Maria Cecília Pinto Diniz, Ana Lídia Cristo Dias, Márcia Inês Mendes dos Santos
Universidade Vale do Rio Doce; Departamento de Defesa Social/ Secretaria Municipal de Assistência
Social de GV
Palavras-chave: educação social, território, territorialidades, políticas de segurança pública
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Apresentação: Esta mesa apresentará políticas de segurança pública no território de Governador Valadares/MG como práticas de educação social. Desenvolvimento: Entende-se que a educação social ocorre
onde existem situações de conflito entre indivíduos, comunidades e a sociedade de modo geral. Ações de
âmbito pedagógico, político, social e cultural embasam essa educação. Pode-se afirmar então que a educação social ancora-se na aprendizagem e na efetivação dos direitos humanos. A partir do momento que o
sujeito aprende e compreende sobre seus direitos, empodera-se, emancipa-se, possibilitando a construção
de uma realidade diferente da vivida. No conceito de empoderamento é possível encontrar relações entre
educação social e território, querevelam-se na forma com que ossujeitos lidam com o seu cotidiano e o
espaço onde estão inseridos.Essas estratégias, usadas para significar o mundo, ou seja, as territorialidades,
podem contribuir para construção de identidades e gerar mudanças significativas em indivíduos, grupos,
instituições e comunidades. Levando em conta a aprendizagem e a aplicabilidade dos direitos humanos,esta mesa propõe-se a discutir um direito social – asegurança – sobo olhar da educação social e dos
estudos territoriais. No território de Governador Valadares/MG as políticas de segurança pública conseguiram, com parcerias entre as três esferas de Governo e com a rede de serviço que garante o cuidado e
a saúde, uma maior garantia de direitos e um olhar para além da violência. O foco é a defesa social. Para
discutir e fazer a segurança pública de forma intersetorial na cidade, atualmente, conseguiu-se reunir no
mesmo espaço físico as várias polícias, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o sistema de medidas
socioeducativas, o sistema prisional, os Conselhos de Direitos, dentre outros projetos/programas.Devido
ao alto índice de adolescentes e jovens nas estatísticas de violênciana cidade, foi elaboradoo Plano Municipal de Segurança Cidadã com prioridade nessa faixa etária. Foram observadas as dificuldades dos jovens
em relação à territorialidade, a conclusão do ensino fundamental e o seu envolvimento com a violência.
Percebe-se queas práticas desenvolvidas no contexto supracitado, aproximam-se dos princípios da educação social. Tal afirmação se deve ao fato de essa educação prezar pela postura do educador – nesse caso,
quem pensa e implementa as políticas de segurança – capaz de desterritorializar-see ir de encontro ao
educando. É fundamental que o educador aja, pense e sinta o mundo à sua volta, ou seja, os objetivos são
sistematizados a partir das peculiaridades encontradas no território. As políticas públicas no município
também têm realizado um trabalho em relação ao crack, ao álcool e à outras drogas. Essas ações, desenvolvidas através do Programa “Crack, é Possível Vencer”, trabalhamcom os usuários e com a população
em situação de rua, que hoje vivem também nesse contexto de violência, drogas e longe de seu território,
de sua família e de uma perspectiva de direitos. Conclusão: Salienta-se que essas ações têm possibilitado
o respeito às diferenças e um olhar crítico e diferenciado sobre o sujeito vitimado ou autor de violência,
principalmente no que tange à adolescência e à juventude. Acredita-se que a leitura desses territórios e
dos sujeitos que o ocupam, a partir da ótica da educação social, possibilita conhecer suas especificidades e
o desenvolvimento de um trabalho voltado para as demandas encontradas. Olhar como prioridade a vida
e o educando como sujeito da própria história é compreender que as políticas de segurança pública podem ser práticas de educação social que emancipam e libertam o indivíduo de sua condição de oprimido.
Contato: pdinizfreitas@gmail.com
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Refletindo sobre a diversidade degênero na educação
Maria Cecília Pinto Diniz, Edmarcius Carvalho Novaes, Guilherme Rodrigues dos Santos, Valteir dos
Santos Fernandes
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Diversidade, gênero, escola, educação,
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: No decorrer do curso de graduação em Pedagogia da UNIVALE, os alunos são impelidos
a discutir o tema diversidade e gênero.Vivendo novos tempos, numa nova sociedade e com novos indivíduostorna-seurgente uma mudança de paradigmas sociais e pedagógicos acerca do tema.A proposta
dessa mesa se deve então a contínua necessidade de discussões, no âmbito acadêmico, deixando evidente
a sensibilidade da universidade quanto à demanda atualmente desvelada na sociedade. Desenvolvimento:
Cresce no país a percepção da importância da educação como instrumento necessário para enfrentar
situações de preconceitos e discriminação e garantir oportunidades efetivas de participação de todos nos
diferentes espaços sociais. A escola brasileira vem sendo chamada a contribuir de maneira mais eficaz
no enfrentamento do que impede ou dificulta a participação social e política e que, ao mesmo tempo,
contribui para a reprodução de lógicas perversas de opressão e incremento das desigualdades. Temos
assistido ao crescente interesse em favor de ações mais abrangentes no enfrentamento da violência, do
preconceito e de discriminação. Cada vez mais a homofobia é percebida como um grave problema social,
e a escola é considerada um espaço decisivo para contribuirna construção de uma consciência crítica e
no desenvolvimento de práticas pautadas pelo respeito à diversidade e aos direitos humanos.É preciso
reconhecer que a construção das identidades de gênero e das identidades sexuais começam a se delinear
desde cedo e que várias representações sexuais circulam nas diversas instâncias sociais, inclusive dentro
das instituições educativas e a partir da educação infantil. Assim é que, por parte de professores, alunos
e suas famílias, inúmeros têm sido os relatos queidentificam, descrevem e denunciam situações de rejeições, discriminações e exclusões, que nos obrigam a reafirmar a urgência de se trabalhar as questões
relativas ao reconhecimento e à valorização das diferenças. Propomos então três momentos principais:
Um primeiro em que, (re)pensando a homofobia, a temática será abordada partindo do conceito de interculturalismo, propondo novos olhares pedagógicos a respeito da diversidade de gênero e de orientação
sexual. O segundo, trazendo a discussão relativa à atuação dos homens na educação infantil, território
historicamente feminino. Trata-se de discussões de gênero onde se firmam relações de poder. O outro
então que apresenta uma síntese dessa temática, discutida por alunas e alunos de um período do curso
de Pedagogia. Em sala, divididos em grupos, abordaram ramificações diferentes do tema, apresentando através de seminários, debates, teatros, dentre outras estratégias, a uniãoda fundamentação teórica
proposta com outros autores escolhidos pelos próprios alunos na preparação dos trabalhos.Avaliando a
proposta, os alunos afirmam que o maior ganho se deu nassuaspróprias formações, sinalizando para a
necessidade do prosseguimento de uma capacitação continuada acerca do tema.Apresentaram uma nova
postura frente aos temas, mostrando-se capazes de contrapor conceitos deturpados e até hoje impregnados na sociedade.Tal atividade impulsionou os graduandos a uma nova prática, reconhecendo a escola
como território propício e essencial para o desenvolvimento de uma nova mentalidade sobre o assunto.
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Conclusões: É preciso um outro olhar, aquele que nos possibilita não somente ver as diferenças, perceber
sua existência, mas, sim, compreendê-las, tocá-las, experimentá-las, dialogar com elas ou, simplesmente,
respeitá-las, observá-las, contemplá-las. Enfim, vemos que somos expostos às diferenças o tempo todo,
rodeados pela diversidade, e, porque não, atravessados e constituídos por elas, mas isso não basta, pois
precisamos trazê-las para a vista, tirá-las do silêncio, convidá-las ao diálogo, conviver com elas em nosso
cotidiano. Todos somos, para nós ou para os outros, em algum tempo, em um dado espaço, diferenças!
Comtato: pdinizfreitas@gmail.com
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Educação e território: possibilidades para a pesquisa e a prática pedagógica
Cristiane Mendes Netto; Eunice Maria Nazarethe Nonato; Maria Celeste Reis Fernandes de Souza;
Maria Gabriela Parenti Bicalho
Universidade Vale do Rio Doce, Pesquisadora colaboradora do EDUCON/Universidade Federal de
Sergipe, Universidade Federal de Juiz de Fora
Palavra-chave: Educação, território, interdisciplinaridade.
Área do conhecimento: Educação – 7.08.00.0006
Apresentação: Do ponto de vista epistemológico, a Educação é um campo de conhecimento híbrido, no
qual a lógica científica convive com as lógicas política, ética e prática. Essa característica está relacionada ao objeto de estudo da Educação que é complexo e dinâmico. Nesse sentido, a Educação é também
um campo interdisciplinar, pois utiliza conceitos e metodologias de diferentes ciências, como História,
Psicologia, Filosofia, Antropologia, Sociologia, Biologia. É esse campo interdisciplinar que estabelece
interconexão com os Estudos Territorias. Nesse sentido, o propósito desta mesa é apresentar possibilidades de interlocução entre esses dois campos de conhecimento. Desenvolvimento: Uma possibilidade
de interlocução diz respeito a garantia do direito à educação e ao ensino obrigatório para adolescentes
em cumprimento de medidas judiciais. A efetivação desse direito deve ser vista como início da possibilidade de ampliar e de contribuir para novas políticas de promoção e defesa dos direitos da criança e
do adolescente, sobretudo, no campo da educação. Toda medida é ou deveria ser essencialmente educativa. Desse pressuposto decorre a função educativa, que deve ser exercida por todos que atuam direta ou indiretamente na efetivação das medidas nas Instituições Socioeducativas. Outra possibilidade é
uma reflexão sobre como discussões acerca do território têm comparecido, recentemente, no campo
da educação no debate sobre a ampliação da jornada escolar. Em diferentes documentos editados pelo
Ministério da Educação – MEC a Gestão Intersetorial do Território é evocada como solução para a ampliação do tempo de escola em uma perspectiva intersetorial. Observa-se nesse sentido as dificuldades
de estabelecimento dessa gestão entre diferentes secretarias municipais, e o escamoteamento das relações de poder inerentes aos territórios, o que compromete visivelmente as práticas escolares em tempo
integral. Por fim, podemos refletir sobre o desenvolvimento de Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação que tornou possível a criação de comunidades virtuais de aprendizagem. Esses espaços,
caracterizados por um conjunto de pessoas com objetivos comuns, partilhando experiências, histórias
e culturas, constituem-se novos territórios, diferenciados dos tradicionais pela ausência de demarcações
físicas e temporais. No entanto, apesar dessa ausência de referência estável e da “não-presença” física dos
seus membros, eles estão repletos de vivências que podem ser analisadas pelos extratos das interações
e ações em comunidades que se formam em cursos online, redes sociais e eventos virtuais. Conclusão:
As contribuições dos Estudos Territoriais possibilitam ampliar a análise das práticas educativas incorporando a essa análise o vivido territorial. Contempla-se assim a garantia do direito à educação, as relações
escolares, os espaços educadores das cidades, o estreitamento do diálogo intersetorial e as possibilidades
que se abrem com os ambientes virtuais de aprendizagem. A interdisciplinaridade entre a Educação e
os Estudos Territoriais na elaboração de problemas de pesquisa, constitui um desafio no estabelecimento de imbricações teóricas efetivas que façam convergir conceitos dos dois campos para a investigação de objetos de pesquisa que demandem esses dois campos do conhecimento. De outro modo,
corre-se o risco de utilizar os conceitos dos Estudos Territoriais de forma acessória, sem que as discussões desse campo signifiquem efetivo acréscimo à análise da realidade recortada no objeto de estudo.
Contato: celeste.br@gmail.com
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Direito à saúde da mulher: (re) pensar perspectivas e relações sociais que se estabelecem no
território da prisão
Maria Flávia Vieira Batista; Eunice Maria Nazarethe Nonato; Edmarcius Carvalho Novais.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Faculdades Doctum Teófilo Otoni.
Palavras chave: Saúde, Território, Prisão, Gênero
Área do conhecimento: Serviço Social e Direito – 6.10.00.00-0
Introdução: Este trabalho apresenta estudo sobre o direito de acesso da mulher à saúde no território da
prisão. O artigo 196 da CF/ 1988 à saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos, ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Sistema Único de Saúde
representa a política do Estado para atendimento a esta demanda social. Este direito no território da privação de liberdade é regulamentado pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Desenvolvimento: O Estado brasileiro a partir de 1986 assumiu a política de saúde, com caráter universal, gratuito
e com financiamento das três instâncias federativas: União, Estado e Município. Neste estudo, toma-se o
escopo legal sobre o qual a efetivação da política pública de saúde no território da prisão do Município de
Itambacuri- MG se ancora e utiliza-se os estudos sobre gênero, saúde e território a partir de Sack (1986),
Rafestain (1993), Foucault (1987; 1995; 2006): e, para fundamentar a discussão sobre saúde as normativas
nacionais. Tem-se como objetivo discutir como a questão da saúde da mulher tem sido acessada no território prisional; compreender o processo de territorialização dessa política, visto que a mulher, historicamente tem sido relegada em diversos contextos: políticos, econômicos, sociais, no território da prisão, estas questões precisam ser acompanhadas. Procurou-se direcionar um olhar peculiar para mulheres presas,
buscando-se (re) pensar a saúde a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, na condição de ser
mulher e sob a ótica dos estudos feministas: Souza (2010); Nonato (2010) Scott (1988). Nesse contexto,
há questões peculiares que envolvem o direito de acesso à saúde que são retomadas neste trabalho onde
a saúde deve ser dissociada do caráter de função punitiva do aprisionamento. Existe a necessidade de (re)
inventar as práticas de saúde, dentro de uma estrutura de poder, Foucault (2000) nos possibilita refletir,
sobre os modos como a saúde é tratada, num campo de relações microfísicas de poder. Toma-se a prisão
como território onde o direito à saúde da mulher de ser considerado com as configurações próprias da
prisão. O estudo de natureza descritiva do tipo qualitativo foi feito a partir do registro de observações feitas no cotidiano da prisão e baseado no instrumento documental: PGPS documento que é utilizado nas
UP para registro. Resultados: Para melhor compreensão das peculiaridades prisionais, tomamos a questão
social como ponto de partida para análise da efetivação do direito à saúde. Evidenciou-se que as mulheres
sujeitos do estudo são jovens, maioria negra, com pouca escolaridade, dez são beneficiárias do Programa
Bolsa Família, recebem beneficio entre setenta e quatro reais a trezentos reais, duas mulheres recebem o
Benefício de Prestação Continuada no valor de setecentos e vinte e cinco reais. Das dezesseis mulheres,
duas possuem familiar em outra UP; nove se encontram na mesma UP que seus familiares. Em relação
à saúde: Das dezesseis analisadas, trezes se submeteram aos exames periódicos na admissão (hemograma, VDRL, creatina, ureia, TGO/TGP, colesterol total, glicemia, fezes e urina rotina) e evidenciam
sintomas frequentes de sonolência o que pode indicar questões ligadas à saúde ou ao uso excessivo de
medicamento. Considera-se: que a realidade da saúde nessa UP campo de pesquisa, evidencia acesso ao
sistema de saúde conforme assegura os textos legais, contudo o uso continuado ou excessivo de medicamento indica necessidade de maior acompanhamento das mulheres durante o tempo do aprisionamento.
Contato: eunicenazarethe@hotmail.com; flaviabatista25@yahoo.com.br
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Pesquisa no território da saúde coletiva
Elaine Anastácia de Sousa, Josiane Marcia de Castro, Mayara Ribeiro Jeronimo, Gulnara Patrícia Borja
Cabrera,Marileny BoechatFrauches, Suely Maria Rodrigues.
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: Pesquisa, Território, Saúde Coletiva
Área de conhecimento: Saúde Coletiva – 4.06.00.00-9
Introdução: O território da Saúde Coletiva é historicamente marcado pela disputa por hegemonia entre,
de um lado, teorias de base estruturalista, com ênfase nas relações sociais e ecológicas; de outro, as que
enfatizam dimensões biológicas e individuais, ao analisar tendências relativas à distribuição de riscos,
doenças, incapacidades e mortes nas populações. A implantação de programas de saúde que possuem
uma hierarquização desde o nível federal ao municipal tem permitido tanto a elaboração de projetos que
promovam o desenvolvimento local, quanto à utilização de conceitos e ferramentas inerentes à geografia
no sentido de planejar a territorialidade de políticas públicas, de equipamentos e ações. Objetivo: Descrever pesquisas que contemplem aspectos biopsicossocias e culturais no âmbito da Promoção, Prevenção,
Acesso e Avaliação de serviços de saúde no contexto do Território da Saúde Coletiva. Desenvolvimento:
O SUS organiza a gestão dos serviços de saúde, considerando-se uma delimitação espacial previamente
determinada. Este espaço político-administrativo comporta uma interação entre uma população específica, que vive um determinado tempo e espaço, com suas particularidades. Cada território é composto por
problemas de saúde específicos e conhecer sua dinâmica é fundamental para a caracterização da população e de seus agravos asaúde. Aexemplo da Leishimaniose Visceral (LVH), crescente problema de saúde
pública no país, sendo uma endemia em franca expansão geográfica, bem como para a avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população. A doença é uma manifestação do indivíduo
e a situação de saúde é uma manifestação do lugar, pois os lugares e seus diversos contextos sociais, dentro de uma cidade ou região, são resultados de uma acumulação de situações históricas, ambientais, sociais, que promovem condições particulares para a produção de doenças. O propósito fundamental desse
processo de territorialização é permitir a definição de prioridades em termos de problemas e grupos, o
mais aproximadamente possível, o que se refletirá na definição das açõesadequadas, como na assistência
a saúde do idoso, que almejam uma qualidade no atendimento da atenção primaria guiada pelas especificidades dos contextos territoriais e de políticas publicaembasada em práticas adequadas a essas singularidades. Portanto, o território é entendido a partir das relações de poder que são projetadas no espaço pelas
pessoas.O território se forma quando um indivíduo se apropria de um espaço concreta ou abstratamente
(por exemplo, pela representação), que pode ser evidenciada no caso do fumante, assim como todos os
outros sujeitos, pode apresentar diferentes identidades, por vezes, contraditórias, como, por exemplo,
aquela relacionada ao gosto pelo cigarro e, em alguns casos, a de sujeitopreocupado com a preservação e
manutenção do próprio corpo ou com obem-estar e tolerância daqueles que o cercam constituindo aquilo queo chamam de “territórios deexclusão”, ou seja, parcelas do espaço geográfico que são territorializadaspor sujeitos fumantes. O “território simbólico” identificado nas percepções das pessoas em relação ao
cachorro, reservatório da LVH. Conclusão: Conclui-se que a proposta de territorialização representa um
potente caminho para planejarações de promoção e de atenção integral à saúde Coletiva, porque oferece
aos atores sociais subsídios para os projetos de saúde que nascem das necessidadesde saúde da comunidade, e não de programas verticais que vêm do‘nível central’ para a ‘ponta’;uma forma de produzire
difundir conhecimento, mobilizar, educar, criar ou fortalecer redes,fazer pesquisa, empoderar sujeitos
coletivos e projetos de equidade e sustentabilidade, ouseja, de construir saúde.Apoio: GIT/ UNIVALE.
Contato: josianecastro77@yahoo.com.br
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Áreas protegidas: importância, conflitos e possibilidades
Renata Bernardes Faria Campos; Francisleila Melo Santos; Karla Cristine Coelho Lamounier; Leonardo
Castro Maia; Vinícius de Assis Moreira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Território, unidades de conservação, natureza, conflitos socioambientais
Área do conhecimento: Conservação da Natureza – 5.02.05.00-5
Introdução: A sociedade atingiu estágios significativos na luta por seus direitos, fruto das disputas sociais
e fatos históricos. O homem conquistou reconhecimento de seus direitos, especialmente, o da dignidade
humana. Neste sentido o Poder Público foi incumbido da missão de definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedando qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. A Constituição Federal também dispôs que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente, deve o Poder Público
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.Desenvolvimento: Neste contexto, a expectativa de destino comum aos homens traz a crescente
preocupação com o meio ambiente. Na mesma medida em que o meio ambiente equilibrado se trata de
um direito difuso, cada indivíduo é titular e responsável pelo uso e proteção desses recursos. As áreas
protegidas representam portanto, espaços territoriais de proteção da biodiversidade, razão pela qual são
imprescindíveis à preservação da vida humana. As unidades de conservação, sejam as de proteção integral, sejam as de uso sustentável, prestam diversos serviços ambientais, sendo razoável concluir que a sua
remuneração pode constituir uma importante estratégia para a manutenção destes espaços territoriais e
perenização dos serviços ambientais por eles prestados. Neste sentido, o novo Código Florestal instituiu
o pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de
conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a diminuição do fluxo de
carbono; a conservação da beleza cênica natural; a conservação da biodiversidade; a conservação das águas
e dos serviços hídricos; a regulação do clima; a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; a conservação e o melhoramento do solo; a manutenção de Áreas de Preservação Permanente,
de Reserva Legal e de uso restrito (art. 41 da Lei 12.651/2012). Não por acaso, a própria Lei dos Sistema
Nacional de Unidades de Conservação dispôs que o órgão ou empresa, público ou privado, responsável
pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção proporcionada
por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da
unidade (art. 47 da Lei 9.985/2000). Por outro lado, indígenas e todos os outros povos tradicionais (quilombolas, extrativistas, camponeses, etc.) necessitam de seus territórios para viver, manter e desenvolver
sua subsistência e cultura. Isso significa que necessitam de territórios naturalmente preservados e o uso
que dele fazem mantém essa preservação. A alternativa moderna e capitalista da terra individual não serve
para essas populações, que precisam ser pensadas coletivamente e integradas com a natureza. Assim sendo, interessa-nos analisar as disputas que emergem pelo controle dos recursos ambientais e pelo direito
ao território, assim como os sujeitos de direito que são atingidos por áreas protegidas e a busca por alternativas que direcionem à solução de tais conflitos.Conclusões: A Constituição Federal, em consonância
às dimensões de direitos, estabeleceu proteção ao meio ambiente, cabendo ao Poder Público e à coletividade sua defesa e preservação. O indivíduo, enquanto integrante do meio ambiente natural e social
tem relevante papel na materialização dos direitos ambientais, enquanto participante da tutela das unidades de conservação. Urge refletir sobre os conflitos socioambientais envolvendo as disputas territoriais
decorrentes da implantação ou expansão de Unidades de Conservação (UCs).Apoio: FAPEMIG, IEF.
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Formação pedagógica para Ensino Superior: práticas de monitoria no curso de Pedagogia da
UNIVALE
Renata Greco de Oliveira, Ana Carolina Oliveira Faria, Andresa Novais de Oliveira Santana, Fernanda
Soares de Brito e Larissa Rosa de Andrade
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave:formação do pedagogo, docência no ensino superior, monitoria.
Área de Conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução:A mesa discutirá experiências formativas vividas por alunas do curso de pedagogia como
monitoras em um curso de extensão em docência do ensino superior, ofertado para graduandos dos
cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental,Engenharia
de Produção, Direito e Arquitetura, para serem tutores em disciplinas dos seus respectivos cursos, no
intuito de ajudar alunos com dificuldades em disciplinas específicas. Aatuação como monitoras permitiu
às estudantes de Pedagogia compartilhar e consolidar saberes basilares sobre os processos de ensino e
aprendizagem em qualquer segmento da educação. As ações das monitoras, coordenadas por uma professora do curso de Pedagogia, ofereceram aos estudantes das outras áreas uma nova concepção diante
dos processos de ensino, visto que o trabalho realizado pelos tutores será de um acompanhamento sensível,que proporcione desenvolvimento na aprendizagem do graduando, diante de suas dificuldades na
área de formação.Desenvolvimento:Foram estudadas e debatidas teorias do conhecimento de Jean Piaget
(1977) e Vygotsky (1989) e teorias progressistas e do conhecimento de Paulo Freire (1991). Discutiu-se
a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na formação em universidades e algumas políticas e leis
do Ensino Superior como: LDB, SINAES, DCN’s específicas de cada curso, e políticas de acesso e permanência. Tratou-se da pertinência social da universidade alertada por José Dias Sobrinho (2009). Foram
trabalhados também pressupostos do planejamento e da avaliação no Ensino Superior, no contexto cíclico de avaliar para repensar as práticas, e (re)planejar partindo das diretrizes do curso e da realidade dos
estudantes, pensando as disciplinas da tutoriano contexto curricular da área de formação e do perfil do
egresso. As atividades deram-se por meio de exposições dialogadas,rodas de conversas e debates, relatos
de experiências, assistência de vídeo e práticas supervisionadas, no intuito de fomentar nos participantes
uma concepção mais sensível e contextualizada de suas práticas enquanto mediadores de conhecimento.
Além das ações de assessoramento à professora que ministrou o curso, as monitoras desenvolveram práticas concretas na formação dos tutores. Selecionaram e exibiram vídeo de Jussara Hoffmann sobreavaliação, e desenvolveram uma técnica de grupo para pensar em seus aspectos formativos e de diagnóstico.
Coordenaram uma roda de debates envolvendo o perfil dos profissionais nas DCNs (as percepções de
si e da profissão); dificuldades e recursos de aprendizagem; processos de aprendizagem no planejamento e na avaliação. E auxiliaram na elaboração de planos de trabalho e propostas avaliativas, com
práticas inovadoras, para a formação dos colegas de graduação, nas disciplinas que irão atuar os tutores.
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Conclusão:Observou-se no decorrer do curso de extensão o envolvimento, comprometimento e amadurecimento dos alunos através do interesse em aprender e buscar novas estratégias como subsídio para o
desenvolvimento do trabalho enquanto tutores, trazendo aos mesmos a compreensão da importância de
uma relação horizontal frente ao graduando com dificuldade. Durante todo o curso aconteceu a interdisciplinaridade entre as graduações, fazendo com que o conhecimento perpassasse a todos e contribuísse
para uma amplitude de novos saberes. Esta experiência apontou para o diálogo das diversas áreas com a
educação, para as possibilidades de articulação entre as mesmas e a aproximação das áreas do conhecimento revelada na tônica progressista das diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos. Assim como os
tutores em formação, as monitoras beneficiaram-se da riqueza de conhecimentos que a experiência desta
monitoria ofereceu, sobretudo no campo de atuação do pedagogo na universidade, onde, entre outros desafios está a articulação e o diálogo entre as diversas áreas do saber, na concretização da Educação Superior.
Contato: regreco@gmail.com
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Monitoria no educação superior: contribuições da formação em docência no ensino superior
Renata Greco de Oliveira, Micael Alves dos Santos, Sâmara Deyvila Lopes Herculano, Marcelo Machado Júnior, Marcos Miller Lopes Gonçalves
Universidade Vale do Rio Doce – Univale
Palavras-chave: formação docente, Educação Superior, Monitoria.
Área de Conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A construção do conhecimento ocorre num espaço dinâmico, que é caracterizado por constantes interações entre o sujeito, que relaciona o novo aos seus saberes prévios, o mediador e o meio no
qual estas relações se estabelecem. O monitor, sendo este mediador e facilitador de novas experiências de
aprendizagens, precisa de uma formação didático-pedagógica, que possibilite articular seus saberes específicos, efetivando-os também como saberes docentes, com saberes dos processos de ensino e aprendizagem. Neste movimento, o monitor aperfeiçoa sua prática acadêmica na universidade, preparando-se, para
a atuação profissional em sua área e para o ensino de sua profissão.Por esta razão, o Programa de Monitoria Voluntária da UNIVALE ofertou aos seus monitores um curso de extensão em docência no Ensino
Superior. O objetivo do curso foi qualificar e aprimorar profissionais das diversas áreas do conhecimento
para a atuação em ensino, pesquisa e extensão na educação superior, articulando conteúdos específicos
dessas áreas ao campo da Didática, dos processos formativos de ensino e aprendizagem, da profissão docente e da legislação que incide sobre este campo de atuação. Esta mesa portanto, pretende discutir os resultados e as possibilidades formativas e de articulação entre as áreas na universidade. Desenvolvimento:
A formação dos monitores ofereceu uma preparação para aperfeiçoar o potencial acadêmico de cada estudante na formação profissional e estudantil, com estímulos ao envolvimento em atividades de pesquisa
e extensão para potencializar conhecimentos da formação e possibilidades da monitoria. A formação levou os monitores a compreender que a monitoria exige, além do o conteúdo curricular, seus os conhecimentos e habilidades ou uma combinação de ambos, a flexibilidade na condução de atividades de ensino
entre pares e grupos para que haja troca de experiências e para que o esclarecimento de dúvidas ocorra
de maneira espontânea, conforme as necessidades dos estudantes.Neste contexto, a multidisciplinaridade
foi observada ainda na capacitação dos monitores para sua atuação na docência do ensino superior. O
compartilhamento de experiências e a superação de desafios relacionados à formação acadêmica tornaram-se, sobremaneira, mais exitosos quando da abordagem multidisciplinar. O diálogo explícito entre as
diretrizes curriculares dos cursos de graduação e as possibilidades de intersetorialidade entre as áreas de
formação vêm incentivando práticas e projetos que articulem os campos de saber e explorem o sentido
amplo da formação universitária, visualizando ações delineadas com vistas a práticas comuns.Conclusões: A monitoria na educação superior possui notável relevância para a atuação na docência. A multidisciplinaridade na formação do monitor possibilita ao mesmo a experimentação de novos conhecimentos e
a apreensão de variadas abordagens metodológicas que o auxiliarão na prática de condução à construção
e aperfeiçoamento dos saberes. A monitoria é reconhecida como uma atividade auxiliar à docência, que
visa a melhora dos cursos de graduação. A proximidade existente entre o monitor e o aluno faz com que
o ensino seja absorvido com maior qualidade para ambos os lados. A aprendizagem exige atribuição de
sentidos, interação e protagonismo na construção do saber. A avaliação está ligada ao planejamento e
tem função diagnóstica e formativa. Estas foram ideias centrais compreendidas pelo monitores em seus
relatos ao avaliar o curso de extensão “Docência no Ensino Superior”. No diálogo entre os cursos de
Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia e Psicologia, os monitores compartilharam dos anseios e expectativas concernentes ao desafio de auxiliar os docentes e trabalhar com seus pares na construção do conhecimento.
Contato: regreco@gmail.com
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Premiados

Banner
Políticas educacionais para atendimento a crianças e jovens impossibilitadas de frequentar a
escola por motivos de saúde
Cleoziane Vieira Lemos, Márcia Cristina Dantas Patrício, Maria Cecília Pinto Diniz (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-Chave: educação e saúde, internação hospitalar, internação domiciliar, direito à educação
Área de conhecimento:Educação – 7.08.00.00-6
Introdução: A ideia deste estudo surgiu a partirdo documentário Filhos da Lua, mostrando uma doença
rara e pouco conhecida, o Xeroderma Pigmentoso (XP), que impossibilita seus portadores de uma vida
normal e principalmente às crianças de frequentarem a escola. Pela Constituição Federal de 1988 a educação é direito fundamental. A partir da Resoluçãon.02 do Conselho Nacional de Educação fica indicado
que os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os de saúde,devem organizar o atendimento
educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento que
implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio.Objetivos: Identificar e verificar a aplicabilidade das leis brasileiras na proteção do direito a educação entre
crianças e jovens impossibilitados de frequentar a escola por motivos de saúde.Metodologia: Trata-se de
um estudo de revisão bibliográfica. No levantamento dos artigos estão sendo consultadas as bases de dados eletrônicas Scielo e LILACS. Os descritores utilizados são: crianças, jovens, internação hospitalar e domiciliar. Seguindo critérios de inclusão e exclusão, os artigos deviam ser publicados no idioma português,
nos anos de 2005 a 2015. Deveriam estar disponíveis nas bases de dados indicadas anteriormente e serem
estritamente ligados ao objeto de estudo.Resultados: Ainda em fase de levantamento, o estudo vem confirmandoo quanto crianças e jovens com alguma doença tornam-se impossibilitadosde frequentar escola,
temporária ou permanentemente. Acredita-se que serão poucos os trabalhos que discutem essa temática,
e muitos os que apresentam ações de caráter lúdico, recreativo, cultural, sendo desenvolvidas de modo assistencial e filantrópico. Conclusões:A educação e a saúde devem caminhar juntas e buscar soluções qualitativas para o aprendizado de crianças e jovens hospitalizados, constituindo com o direito à educação.
Contato: cleoziane@yahoo.com.br
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Banner
Índice de infecções relacionadas à assistência à saúde em Unidade de Terapia Intensiva
Paloma Vieira Carvalho, Maryane Miranda Pereira, José Junior Gandra Oliveira, Layane Gonçalves
Costa, Thays Aires de Paula, Mônica Valadares Martins (Co-Orientadora), Lourimar Viana Nascimento
Franco de Sousa (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: IRAS. Higienização das mãos. Resistência antimicrobiana. UTI.
Área de conhecimento: Microbiologia Aplicada – 2.12.02.00-1
Introdução: Nos últimos anos, novos microrganismos foram isolados e as infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS) constituíram problema de saúde pública relevante, especialmente nas Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). As IRAS são consideradas mais graves nas unidades de alta complexidade
tecnológica onde são assistidos pacientes graves e imunocomprometidos. Em UTI, as IRAS estão proporcionalmente relacionadas à gravidade do paciente, complexidade do tratamento, uso de imunossupressores, tempo de internação, procedimentos invasivos e ao próprio ambiente insalubre que favorece a
seleção natural de microrganismos. São infecções adquiridas após a admissão do paciente em serviço de
saúde ou após a alta, quando relacionadas à internação ou procedimentos realizados. Objetivos: Conhecer os principais microrganismos causadores de IRAS em UTI, relacionar os sítios de ocorrência mais
frequentes e propor medidas de prevenção. Metodologia: Revisão literária com identificação, compilação e categorização dos principais determinantes de IRAS em UTI selecionados em revistas cientificas
eletrônicas. Resultados: Os principais agentes etiológicos de IRAS em UTI foram os Gram negativos
Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii que crescem facilmente, mesmo em condições
desfavoráveis, pois possuem resistência intrínseca e habilidade em adquirir multirresistência a antimicrobianos. Estudos apontam a infecção de trato urinário de maior prevalência, seguida de sítio cirúrgico, respiratório e sistêmica. Conclusões: O conhecimento da etiologia das IRAS é fundamental para a
indicação de medidas de impacto na sua prevenção e controle, constituindo ferramenta essencial para a
efetividade do tratamento. Monitoramento dos procedimentos invasivos, técnicas assépticas, adequada
higienização das mãos, manuseio correto dos materiais utilizados no tratamento, controle racional de
antimicrobianos são fatores que reduzem consideravelmente o índice e a gravidade das IRAS em UTI.
Contato: palomavicarvalho@hotmail.com
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Banner
Arquitetura Lúdica: Projetando espaços para crianças
Yuri Martins dos Santos, Valdicélio Martins dos Santos (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Arquitetura, educação, espaço, criança.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo – 6.04.00.00-5
Introdução: Um espaço para Educação Infantil deve proporcionar conforto e sensações para estimulação da criatividade da criança. Em um projeto dedicado ao cuidado com os pequenos, faz-se necessário
perceber as necessidades das crianças projetando espaços que instiguem a imaginação como; espaçomedo, espaço-proteção, espaço-alegria e caberá à criança preencher esses lugares com suas invenções
e fantasias. A Arquiteta Mayumi Souza Lima uniu estudos pedagógicos infantis à arquitetura, mostrando que o espaço precisa ser suficientemente pensado para estimular a curiosidade e a imaginação das
crianças, mas incompleto o bastante para uma apropriação e transformação do ambiente através de
ações e jogos lúdicos. Objetivo: Contribuir com a criação de projetos arquitetônicos e espaços pedagógicos para o público infantil, embasados nos pensamentos da Arquiteta Mayumi Souza Lima. Metodologia: A pesquisa aqui proposta parte da revisão de obras que discutem os espaços na Educação
Infantil, tendo Mayumi Souza Lima como principal autora, analisando documentos norteadores para
infância, contribuindo para futuras construções de ambientes de acordo com as especificidades das
crianças. Resultados: Percepção da contribuição da arquitetura para o desenvolvimento infantil, através da estruturação de ambientes, onde um espaço projetado para crianças deve atrair olhares, proporcionando bem-estar físico de acordo com as percepções das crianças, satisfazendo as necessidades de
toda comunidade escolar, levando em conta os preceitos pedagógicos e arquitetônicos, contribuindo
com o processo de ensino-aprendizagem dos infantes. Conclusões: A realização desta pesquisa possibilita uma aproximação da arquitetura com a área pedagógica e da apropriação de ambientes com
as crianças, tornando mais agradável o espaço de estudo, colocando em prática o que estabelecem as
documentações pedagógicas para infância, respeitando a criatividade, o espaço e tempo das crianças.
Contato: yurimartinsgv@hotmail.com
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Com Oral
Cidades Sustentáveis, Criativas e Inteligentes: novas perspectivas para o desenvolvimento urbano
Adiléia Regina Dias de Miranda, Aline Aparecida da Silva,Daniel Rodrigues Mendes, Simone Rosa
Amâncio, Patrícia Falco Genovez (orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Cidades Sustentáveis,Cidades Criativas, Cidades Inteligentes.
Área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo –6.04.00.00-5
Introdução: O desenvolvimento das cidades é um processo complexo. Em muitos casos este crescimento
é desordenado, acarretandodiversos desafios para o poder público e privado. Até 2050, aOrganização das
Nações Unidas (ONU)prevê que 70% da população estará vivendo em áreas urbanas. Este aumento da
demanda populacional; trará maior exigência dos serviços prestados e dos setores, como: infraestrutura,
preservação de recursos naturais, mobilidade, novas formas de geração de energia, clima, tecnologia, saúde, segurança, educação, entre outros. Paralelamente, surgem novas ideiasque podemtrazer soluções para
esses problemas.Neste contexto,surgem várias denominações como cidades sustentáveis, cidades inteligentes, cidades criativas; que trazem projetos de inovações e de melhoria das cidades e da relação dessas
com o meio. Objetivo: Investigar as propostas de inovação das cidades sustentáveis, criativas e inteligentes,para o território urbano. Metodologia:Revisão bibliográfica com pesquisa em artigos, livros e documentos. Resultados:As cidades sustentáveis propõem princípios urbanos de sustentabilidade; com metas
e indicadores de desenvolvimento sustentável. São projetadas levando em consideração os impactos socioambientais. Já as cidades criativas desenvolvem-se a partir de três premissas: inovação, conexão e cultura. Estão em constante mudança e procuram criar práticas e soluções inteligentes para problemas diários.
Finalmente as cidades inteligentesreferem-se a um dispositivo estratégico para o planejamento e gestão
inteligente de cidades. Relaciona-se ao crescimento inteligente, um tipo de desenvolvimento baseado nas
tecnologias da informação e comunicação. Conclusões: É tendência mundial adotar práticas alternativas
consideradas mais limpas e sustentáveis, devido à preocupação com o planeta, assim como soluções tecnológicas dos projetos de cidades inteligentes e das inovações das cidades criativas.Apoio: UNIVALE.
Contato: ardm2013@gmail.com
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Com Oral
Educação social e território: o direito à moradia em questão
Ana Lídia Cristo Dias, Sandra Dias Pereira da Costa, Eunice Maria Nazarethe Nonato (Orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Direito a moradia, Violência simbólica, Educação social, Território
Área de conhecimento: Educação – 7.08.00.00-6
Introdução:Defende-se que morar está para além de ter uma casa, é um direito a viver com dignidade. Não se trata, então, de privilégio; mas, do direito ao acesso a uma política de desenvolvimento urbano que garanta a função social da cidade e bem-estar de seus habitantes. A negação desse direito
coloca-se no campo da violência simbólica uma vez que, ao se efetivar políticas públicas no âmbito
da habitação, são propostas a partir de uma verticalidade que, muitas vezes, desconsideram as subjetividades e as histórias dos indivíduos. Objetivos:Este artigo tem por objetivo analisar os direitos sociais com foco no direito à moradia. Metodologia:Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho
bibliográfico. Resultados:Acredita-se que aprender sobre os direitos, como defende a educação social, emancipa e liberta o sujeito de sua condição opressora. Ações libertadoras e que geram mudança, defendidas pelos preceitos da educação social, também, aparecem nas concepções de território,
como territorialidades. Territorialidades essas defendidas como estratégias para significar o mundo
experimentado.Assim, ancora-se nessas vertentes, em que são destacadas as possibilidades de contribuição dos preceitos da educação social e das concepções de território como alternativa para redução da violência simbólica no que tange à efetivação do direito à moradia.Conclusões:As conclusões
aqui apontadas são de que as concepções de educação social e os conceitos de territórios são fundamentais para a aprendizagem dos direitos sociais, que são constituintes para a construção da cidadania.
Contato: diasanalidia@hotmail.com
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Com Oral
Address2Coords Transformando Endereços em Coordenadas Geográficas
André Pereira Correia e Santos, Jhonatan Paulo Oliveira de Souza, Thomas Werner Jeffre (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Geoprocessamento, Produção de mapas, Análise de dados, API, Coordenadas Geográficas.
Área de conhecimento: Sistemas de Informação - 1.03.03.04-9
Introdução: O geoprocessamento de dados tem auxiliado grandemente na compreensão e administração
territorial. Com isso surge a necessidade do desenvolvimento de tecnologias voltadas ao processamento
de dados espaciais. O protótipo Address2Coords tem como objetivo transformar endereços tabulares
em coordenadas geográficas. O produto resultado deste software pode ser utilizado por uma variedade
de ferramentas no desenvolvimento de diversos tipos de mapas. Este procedimento contribui em áreas
de pesquisas cientificas que se relacionem a estudos territoriais e também exerce grande influência em
processos administrativos. Objetivos: Desenvolver um software que geocodifica endereços e possibilita
a criação de mapas. Metodologia: Foi utilizada a linguagem de programação CSharp juntamente com o
software de desenvolvimento Visual Studio Versão 2015. A ferramenta SQL Server Management Studio
versão 2012 possibilita o gerenciamento do banco de dados. A transformação dos endereços realizase através de APIs (Application Programming Interface) de geoprocessamento que são acessadas por
webservices. A plataforma alvo de desenvolvimento e execução do software é a Microsoft. NET da
empresa Microsoft. Resultados: O protótipo tem capacidade de ler planilhas excel contendo endereços
e transforma-los em coordenadas geográficas. O programa foi a base na criação de mapas temáticos
que analisam a concentração de alunos da UNIVALE e sua distribuição ao longo do território. Conclusões: Concluiu-se que foi possível através do protótipo fazer a conversão de uma amostra de endereços em coordenadas. Através destas foram criados vários mapas temáticos. Apoio: PIBIC FAPEMIG.
Contato: andresigobit@gmail.com
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Com Oral
Mobilidade urbana de Bogotá: sustentabilidade e avanço
Júlia de Paula Vieira
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: mobilidade urbana, sustentabilidade, Bogotá, Transmilênio, diretrizes.
Área de conhecimento: Política Urbana – 6.05.01.03-0
Introdução: Com o crescimento econômico e urbano na cidade de Bogotá, capital da Colômbia, nas
ultimas décadas, houve a necessidade de planejamentos e investimentos no transporte público coletivo, o que culminou na implantação do sistema Transmilênio, no ano de 2000. O qual trouxe a possibilidade de melhorar a qualidade de vida da população devido a combinação de iniciativas políticas
como melhoria na arrecadação de impostos, investimentos em infraestrutura e mudança de conceito
social para democratização do uso do espaço urbano. Objetivos: Analisar o sistema Transmilênio e
demais mecanismos de mobilidade urbana visando demonstrar como a cidade de Bogotá implantou
o sistema BRT (Bus RapidTransit) e quais foram os impactos dessa experiência. Metodologia: Pesquisa qualitativa utilizando revisão bibliográfica e dados secundários como documentos, entrevistas
e pesquisas. Resultados: Para a implantação do Transmilênio e demais meios de mobilidade urbana,
foi necessário, em Bogotá, mudanças de conceitos urbanísticos, com corredores exclusivos para ônibus, uso radicalmente controlado, calçadas acessíveis e soerguidas, rebaixamentos padronizados e passarelas democráticas, restrições de estacionamentos, rede integrada de ciclovias, entre outras respaldadas por diretrizes gerais. Mesmo diante de tais mudanças ainda apresenta a necessidade de melhoria,
com a implantação de sistema intermodal e inclusão do metrô. Conclusões: O sistema Transmilênio
de Bogotá na Colômbia é modelo de mobilidade urbana para todo o mundo, no qual foram implantadas diretrizes e políticas bem sucedidas. Mesmo que ainda precisam ser melhoradas e atualizadas.
Contato: juliadepaulavieira@hotmail.com
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Com Oral
O desequilíbrio ambiental interferindo na saúde dos indivíduos sob a ótica da Enfermagem
Micael Alves dos Santos, Larissa Carla Costa Leite, Maria Cláudia Queiroz Santos Macedo, Nélio Carvalho Soares, Valéria de Oliveira Ambrósio (Orientadora).
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Desequilíbrio ambiental, saúde coletiva, enfermagem.
Área de conhecimento: Enfermagem de Saúde Pública – 4.04.06.00-8
Introdução: A Revolução Industrial levou ao surgimento de inúmeros problemas ambientais em todo o
planeta, o que culminou num desequilíbrio dos diversos ecossistemas. A interferência do capitalismo no
desenvolvimento da sociedade é percebida, também, através da instabilidade nas relações entre o homem
e o meio em que vive, provocando condições insalubres de saúde e várias condições patológicas. A Enfermagem pode se inserir neste contexto promovendo ações de saúde coletiva. Objetivos: Compreender
as interferências do desequilíbrio ambiental na saúde dos indivíduos sob a ótica da Enfermagem. Metodologia: Revisão bibliográfica descritivo-qualitativa, utilizando-se 44 referenciais pesquisados em bases
científicas (Bireme, BVS, Capes, Scielo, USP), com publicações entre 1990 e 2013, desenvolvida para o
XV Seminário Integrador do Curso de Enfermagem da Univale. Resultados: Observou-se que o desenvolvimento econômico desgastou o equilíbrio ambiental, resultando em piores indicadores de saúde com
consequentes agravos que levam à morbimortalidade. Os cuidados de enfermagem e a educação em saúde
podem reduzir os agravos à saúde dos indivíduos e cooperar para uma relação harmônica entre o meio e
a população. Conclusões: Os impactos causados no meio ambiente pelas ações do homem estão estreitamente relacionados ao processo de saúde-doença do mesmo. O profissional enfermeiro, por meio de uma
visão crítico-reflexiva, tem o importante papel de desenvolver ações conducentes à saúde e de prevenção
de agravos que proporcionem melhor qualidade de vida e um ambiente sustentável. Apoio: ProUni.
Contato: micaelalvessantos@outlook.com
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Documentário
Entre o dito e o vivido: a luta pela terra no Assentamento Formosa Urupuca
Diego Jeangregório Martins Guimarães, Cleusa Maria Lopes, Pedro Lucca, Patrícia Falco Genovez
(orientadora)
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE
Palavras-chave: território vivido, território dito, luta socioambiental, assentamento rural, Vale do Rio
Doce.
Área de conhecimento: Direito - 6.01.00.00-1
Introdução: O Assentamento Formosa Urupuca no município de São José da Safira-MG foi uma região
marcada por uma série de conflitos socioambientais no tocante à posse e a propriedade das terras devolutas. Houve uma densa regulação por parte do Estado de Minas Gerais, mas que no campo prático, não
se efetivou. Assim, houve uma série de contradições entre o território dito, ou seja, o território normado,
e o território vivido. Objetivos: Apresentar os conflitos entre o território dito e o território vivido que
ocorreram no Assentamento Formosa Urupuca no município de São José da Safira-MG. Metodologia:
Após estudo exploratório foi realizada uma pesquisa de campo de cunho qualitativo por meio de duas entrevistas em profundidade com uma moradora do Assentamento Formosa Urupuca, entrevista em dois
momentos: foi realizada em outubro de 2011 e agosto de 2015. A pesquisa foi materializada na forma de
documentário. Resultados: O esforço normativo regulando a posse e a propriedade das terras devolutas
não conseguiu na prática harmonizar as relações fáticas. Arranjos jurídicos e negociações manifestamente ilegais ocorreram. O território vivido não expressava os objetivos do território dito, que distante da realidade, não alcançava as relações entre os sujeitos da normatização, causando uma intensa luta pela terra.
Conclusões: Existe uma série de documentos e dados a serem levantados para melhor compreensão desse processo de formação histórica do território do Vale do Rio Doce. Interessante ressaltar que o estudo
por meio de entrevistas em casos específicos apresenta uma série de detalhes e contradições que a documentação e a frieza dos dados estatais não conseguem demonstrar. Muitas dessas pessoas que fizeram o
território vivido sequer foram consideradas pelo território dito. Apoio: FAPEMIG (PAPG) e UNIVALE.
Contato: djmguimaraes@hotmail.com
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Inovação
Reuso da água hospitalar como fonte sustentável e econômica
Paulo André Almeida Pena, Thiago Moreira, Marcelo Rodrigues, Imirene Lodi dos Santos (Orientadora), Rafael Oliveira Dutra (Orientador)
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE
Palavras-chave: Reutilização, Sustentabilidade e Economia.
Área de conhecimento: Engenharia de Produção – 3.08.00.00-5
Introdução: O presente projeto analisa a temática: Água, indústria e economia, proposto pela 3º edição
projeto integrador do curso de Engenharia de Produção da Universidade Vale do Rio Doce- UNIVALE.
Por meio de um estudo de caso da lavanderia de um hospital da cidade de Governador Valadares-MG,
buscando otimizar o recurso hídrico utilizado neste processo operacional. Objetivos: comprovar viabilidade da reutilização de parte da água (cinzenta) da lavanderia dos ciclos de pós-lavagem de roupa,
em outro processo como os sanitários da instituição substituindo a agua potável, convertendo em ferramenta para redução de custo e ação sustentável. Metodologia: O projeto teve como metodologia um
estudo bibliográfico, consulta as normas, o estudo de caso, onde os dados foram obtidos e analisado
em gráficos, entrevistas com os funcionários dos setores de custos, controle de infecção hospitalar,
lavadeira do referido hospital e fabricantes dos produtos mecânicos e químicos. Resultados: Após análise, comprovou-se a redução do uso da água potável, redução de emissão de esgoto (água negra), economia financeira desde a concessionária beneficiadora do recurso hídrico até a instituição, mitigação
dos poluentes produzidos por este tipo de seguimento. Conclusões: Este projeto apresenta uma nova
visão exploratória para o recurso hídrico, propondo uma alternativa ecologicamente viável e sustentável dentro de um cenário que exige a cada dia, mudanças de paradigmas comportamental e cultural
de nossa sociedade para com este recurso vital da vida dentro do ecossistema. Apoio: UNIVALE.
Contato: pauloandrealmeidasax@hotmail.com
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