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Periódico. I. FDV - Faculdade de Viçosa Anais 2021. 

 

 

ASSOCIAÇÃO VIÇOSENSE DE ENSINO E PESQUISA LTDA. - AVEP 

Prof. Geraldo Magela da Silveira - Presidente 

 

FACULDADE DE VIÇOSA, FDV 

Prof. Dr. Heleno do Nascimento Santos - Diretor Geral 

Prof. Dr. Roberto Santos Barbiéri - Diretor Acadêmico 

Profa. Dra. Aline Santana de Oliveira - Coordenadora do Curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária 

Prof. Ms. Anderson Donizete Meira - Coordenador do Curso de Engenharia de 

Produção 

Prof. Ms. Lucas Mucida Costa - Coordenador do Curso de Sistemas de Informação 

Prof. Ms. Marcelo Odilon Cabral de Andrade - Coordenador do Curso de Educação 

Física - Licenciatura e Bacharelado 

Prof. Dr. Márcio Balduíno Saraiva - Coordenador do Curso de Administração 

Prof. Ms. Poliana Aroeira Braga Duarte Ferreira - Coordenadora do Curso de Direito 

Profa. Ms. Rajá Reda Zorkot Sant’Anna - Coordenadora do Curso de Pedagogia 

Prof. Ms. Rodrigo Teixeira Vaz - Coordenador do Curso de Publicidade & 
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Prof. Dr. Davidson Rezende Viana - Coordenador do FIES 

Prof. Dr. João Bosco Pônzio - Coordenador do PROUNI 

Profa. Dra. Fabiana Maria Roque Chaves - Coordenadora do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico aos Discentes e Docentes 
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MENSAGEM AOS PARTICIPANTES DO 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FDV 2021 

E AOS DEMAIS INTERESSADOS 

 

Em 2017, com o apoio de seus órgãos colegiados, a Direção Geral da FDV instituiu 

o Encontro de Iniciação Científica da FDV, o ENIC FDV, realizado em período que o 

faz parte integrante da SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

Neste ano de 2021, o ENIC FDV ocorre nos dias 21 a 23 de outubro, no 

formato virtual em decorrência da conjuntura marcada pela pandemia da COVID-

19 e tendo como tema “A TRANSVERSALIDADE DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÕES PARA O PLANETA”. 

Em sua quinta edição, o ENIC FDV 2021 é um evento que se consolida como motivo 

de muito orgulho para a FACULDADE DE VIÇOSA, estimulando a atividade de pesquisa 

ao tornar viável a participação de seus docentes e estudantes, bem como de 

pesquisadores de outras instituições, na busca de solução para problemas os mais 

diversos, encontrados em Viçosa e região ou associados com as áreas de conhecimento 

dos envolvidos. 

Historicamente, o número de trabalhos apresentados e suas abrangências 

temáticas e geográficas constituem uma grata realidade, juntamente com o expressivo 

número de Instituições participantes. Nesta quinta edição do ENIC FDV 2021, um cenário 

semelhante se apresenta, confirmando nossas expectativas de aceitação do evento e de 

seu reconhecimento pela comunidade envolvida. 

Vive-se um momento no qual muito se discutem ações no sentido de viabilizar uma 

melhor qualidade de vida para a humanidade, em seu momento atual e para as futuras 

gerações, por meio de uma maior sustentabilidade da vida no planeta. Neste contexto, o 

tema escolhido para o ENIC FDV 2021 se apresenta, plenamente, como um norte para 

estas ações, uma vez que a transversalidade apontada para Ciência, Tecnologia e 

Inovações mostra a existência de um ambiente perfeito para a solução dos problemas 

inerentes à vida no planeta, envolvendo a grande diversidade deles e exigindo a 

mobilização de agentes humanos ou institucionais, capazes de alcançar soluções para 

estes problemas. 

Assim, desejamos que todos os participantes desfrutem de uma convivência 

harmoniosa e propícia à troca de experiências e saber.  

Sejam bem-vindos ao ENIC FDV 2021. 

 

Viçosa, 21 de outubro de 2021. 

 

Prof. Dr. Heleno do Nascimento Santos 

Diretor Geral da FDV  
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1. Faculdade de Viçosa - FDV - Viçosa-MG 

2. Faculdade de Sabará - SOECS - Sabará-MG 

3. Faculdade Docktor - FADOCKTOR - Muriaé-MG 

4. Faculdade Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova-MG - FUPAC-PN-MG 

5. Faculdade Nossa Senhora Aparecida - FNSA - Luziânia-GO 

6. Curso de Informática - COOPEC - Três Corações-MG 

7. Rede de Ensino DOCTUM - Unidade Itamar Franco - Juiz de Fora-MG 

8. Faculdade de Sabará - SOECS - Sabará-MG 

9. Centro Universitário UNA - Linha Verde - Belo Horizonte-MG 

10. Centro Universitário FAMINAS - UNIFAMINAS - Muriaé-MG 

11. Centro Universitário de Caratinga - UNEC - Caratinga-MG 
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SUMÁRIO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

NO 

ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FDV 2021 
 

RELAÇÃO DE TRABALHOS DA ÁREA DE 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE - CBS 

 

TÍTULOS E AUTORES CÓDIGO 

AMEAÇAS DE FALÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) BRASILEIRO. 
Mara Lopes FIALHO 
Poliana Aroeira Braga Duarte FERREIRA 
Wilza Nara Teixeira CARNEIRO CBS-001 

PERCEPÇÃO DA AVALIAÇÃO FÍSICA EM PRATICANTES DE TREINAMENTO FÍSICO DE 
TEIXEIRAS-MG. 
Fernanda Emília Silva ARAÚJO 
Anselmo Gomes de MOURA 
Filipe Rios DRUMMOND CBS-002 

CONSUMO DE CREATINA EM PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO. 
Paulo Sérgio da Silva CRUZ 
Anselmo Gomes de MOURA 
Filipe Rios DRUMOMND CBS-003 

IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO FÍSICA NAS ACADEMIAS DE VIÇOSA-MG. 
Jhonatan Santos Serpa DIAS 
Marcelo Odilon Cabral de ANDRADE 
Filipe Rios DRUMMOND CBS-004 

SINTOMAS DE ANSIEDADE EM ESTUDANTES DA FACULDADE DE VIÇOSA - FDV. 
Gizele Correia BELTRÃO 
Marcelo Odilon Cabral de ANDRADE 
Kátia Josiany SEGHETO CBS-005 

ANÁLISE DOS SISTEMAS TÁTICOS ADOTADOS POR EQUIPES DE FUTSAL DE VIÇOSA-MG. 
Maxwell Ferreira de CASTRO 
Marcelo Odilon Cabral de ANDRADE 
Felippe da Silva Leite CARDOSO 
 CBS-006 

NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS DA ESCOLINHA DO SILVESTRE FUTEBOL CLUBE, 
VIÇOSA-MG. 
Érik Viana ARAÚJO 
Marcelo Odilon Cabral de ANDRADE 
Kátia Josiany SEGHETO CBS-007 

ANÁLISE DOS GOLS DA SELEÇÃO FRANCESA NA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL FIFA® 2018. 
Uire Gonçalves LUCAS 
Marcelo Odilon Cabral de ANDRADE 
Felippe da Silva Leite CARDOSO CBS-008 

ANÁLISE DAS FALTAS DE ACORDO COM OS SETORES DO CAMPO NA COPA DO MUNDO DE 
FUTEBOL FIFA® 2018. 
Higor Henrique Fagundes PAIVA 
Marcelo Odilon Cabral de ANDRADE 
Felippe da Silva Leite CARDOSO CBS-009 
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TÍTULOS E AUTORES CÓDIGO 

BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO PARA A SAÚDE. 
Natália Viana TEIXEIRA 
Anselmo Gomes de MOURA 
Filipe Rios DRUMMOND CBS-010 

ASSOCIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E MEDIDAS CINEANTROPOMÉTRICAS COM O 
ESTADO NUTRICIONAL E DO NÍVEL DE DEPENDÊNCIA DE ISOSOS. 
Helimara Cristina TRINDADE 
Valter Paulo Neves MIRANDA CBS-011 

USO DO TREINAMENTO FUNCIONAL COMO PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO PARA A MELHORA 
DA QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR DE ADULTOS. 
Michele Almeida COELHO 
Valter Paulo Neves MIRANDA CBS-012 

TEORES DE SÓDIO EM ALGUNS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 
Niquele Bianca Cesário MIRANDA 
Roberto Santos BARBIÉRI 
Allan Kardec Carlos DIAS CBS-013 

MICRORGANISMOS EM CÂMARAS DE MATURAÇÃO DE QUEIJO. 
Maysa Neves de OLIVEIRA 
Allan Kardec Carlos DIAS 
Roberto Santos BARBIÉRI CBS-014 

PLANTAS MEDICINAIS: UM RELATÓRIO HISTÓRICO. 
Pedro Mendes DIAS 
Allan Kardec Carlos DIAS 
Roberto Santos BARBIÉRI CBS-015 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEOR DE SÓDIO EM ALGUNS REFRIGERANTES CARBONATADOS. 
Niquele Bianca Cesário MIRANDA 
Roberto Santos BARBIÉRI 
Allan Kardec Carlos DIAS CBS-016 

CEMITÉRIOS E SÚDE PÚBLICA 
Pedro Mendes DIAS 
Allan Kardec Carlos DIAS 
Roberto Santos BARBIÉRI CBS-017 

 

RELAÇÃO DE TRABALHOS DA ÁREA DE 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - CET 

 

TÍTULOS E AUTORES CÓDIGO 

DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO: ESTUDO DE CASO EM UMA 
SERRALHERIA EM COIMBRA-MG. 
Fábio César MOREIRA 
Javier Ignácio Bravo CARREÑO 
Anderson Donizete MEIRA CET-001 

APLICAÇÃO DA MATRIZ SWOT COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA: ESTUDO DE CASO EM UMA 
EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO E MEIO AMBIENTE. 
Fábio César MOREIRA 
Anderson Donizete MEIRA CET-002 

ANÁLISE SWOT DA EMPRESA ALEMAX. 
Alex Junior SOARES 
Márcio Balduino SARAIVA CET-003 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO: ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA FAMILIAR 
COMERCIAL NA ZONA RURAL DE CAJURI-MG. 
Ana Lívia dos Santos AMARO 
Anderson Donizete MEIRA CET-004 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTUDO DE CASO EM UMA MICROEMPRESA FAMILIAR 
COMERCIAL NA ZONA RURAL DE CAJURI-MG. 
Ana Lívia dos Santos AMARO 
Anderson Donizete MEIRA CET-005 

SEGURANÇA NA IOT. 
Douglas Rocha GOMES 
Heleno do Nascimento SANTOS CET-006 
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TÍTULOS E AUTORES CÓDIGO 

ANÁLISE DO IMPACTO DA PANDEMIA EM e-COMMERCE DE SUPERMERCADO: ESTUDO DE 
CASO EM VIÇOSA-MG. 
Matias Silva DIAS 
Anderson Donizete MEIRA CET-007 

ANÁLISE DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES DE e-COMMERCE EM UM SUPERMERCADO: UM 
ESTUDO DE CASO EM VIÇOSA-MG. 
Matias Silva DIAS 
Anderson Donizete MEIRA CET-008 

MAPEAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE POMPEU-MG. 
Andreza Cristina Santiago FERREIRA 
Dalila Fernandes CAMPOS 
Aline Santana de OLIVEIRA CET-009 

ACOMPANHAMENTO DA LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS DE UMA EMPRESA DE ENERGIA SOLAR 
DA CIDADE DE VIÇOSA-MG. 
Cássia Maria Laia AMARO 
Davidson Rezende VIANA 
Anderson Donizete MEIRA CET-010 

PROCESSO DE FUNDIÇÃO POR GRAVIDADE EM MOLDE DE AREIA PARA PEÇAS DE ALUMÍNIO. 
Vanessa Aguiar da Silva BITARÃES 
Javier Ignácio Bravo CARREÑO 
Anderson Donizete MEIRA CET-011 

CONTROLE DE ESTOQUES NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS: UM ESTUDO DE CASO EM 
VIÇOSA-MG. 
Renan Augusto Gomes FERREIRA 
Heleno do Nascimentos SANTOS 
Anderson Donizete MEIRA CET-012 

ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO PARA O SETOR DE TI EM UM 
LATICÍNIO DE GRANDE PORTE. 
Samuel Graciano SILVA 
Heleno do Nascimento SANTOS CET-013 

USO DA FERRAMENTA BPMN PARA MAPEAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO EM UMA 
PEQUENA EMPRESA DE CONSULTORIA: ESTUDO DE CASO EM PORTO FIRME-MG. 
Maria Laura da Silva TEIXEIRA 
Maria Aparecida ANTUNES 
Anderson Donizete MEIRA CET-014 

FATORES CONSERVACIONISTAS DA TRILHA FAROFA DE CIMA, PARQUE NACIONAL DA SERRA 
DO CIPÓ, MINAS GERAIS. 
Andreza C. Santiago FERREIRA 
Francelina Aparecida Rocha DUARTE 
Raphael Campos CUSATI CET-015 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE A COLETA SELETIVA PELA COMUNIDADE DO LATÃO, ZONA 
RURAL DE COIMBRA-MG. 
Moniky Jhulya Barbosa MOREIRA 
Aline Santana de OLIVEIRA 
Dalila Campos de Medeiros FERNANDES CET-016 

PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO: PRODUÇÃO DE COXINHA SEM GLÚTEN E 
LACTOSE. 
Juliana Aparecida MARTINS 
Javier Ignácio Bravo CARREÑO 
Anderson Donizete MEIRA CET-017 

ANÁLISE DA DEMANDA POR LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE POMPEU-MG. 
Andreza C. Santiago FERREIRA 
Aline Santana de OLIVEIRA 
Dalila Campos de Medeiros FERNANDES CET-018 

EFEITO DE BORDA EM PROPRIEDADE NA ZONA RURAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA-MG. 
Raquel Martins da SILVA 
Francelina Aparecida Duarte ROCHA 
Aline Santana de OLIVEIRA CET-019 

ARQUITETURA DE SOFTWARE: DESIGN HEXAGONAL 
Igor Araújo da SILVA 
Margareth Machado DUARTE 
Heleno do Nascimento SANTOS CET-020 
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TÍTULOS E AUTORES CÓDIGO 

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SOBRE PERDAS E DESPERDÍCIOS 
COM MATERIAIS DE ACABAMENTO EM CAJURI-MG. 
Carlos Alberto BARBOSA 
Anderson Donizete MEIRA CET-021 

LOGÍSTICA REVERSA EM SUINOCULTURAS. 
Mariana da Silva CASTRO 
Aline Santana de OLIVEIRA 
Anderson Donizete MEIRA CET-022 

ANÁLISE DE PROCESSOS EM FRIGORÍFICOS: ASPECTOS QUE AFETAM A QUALIDADE DA 
CARNE SUÍNA. 
Carla Roberta Gomes GUIMARAES 
Anderson Donizete MEIRA 
Maria Aparecida ANTUNES CET-023 

LOGÍSTICA REVERSA NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS: ANÁLISE DE ALTERNATIVAS 
METODOLÓGICAS E ESTRATÉGICAS. 
Carla Roberta Gomes GUIMARAES 
Anderson Donizete MEIRA 
Aline Santana de OLIVEIRA CET-024 

CONSIDERAÇÕES SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                            . 
Lara Sobrinho RUBACK 
Allan Kardec Carlos DIAS 
lMaysa Neves de OLIVEIRA CET-025 

 

RELAÇÃO DE TRABALHOS DA ÁREA DE 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS - CHS 

 

TÍTULOS E AUTORES CÓDIGO 

BRINQUEDOTECA: SUPORTE PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Janaina XAVIER 
Edilene Aparecida de Oliveira GOMES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-001 

PEDAGOGO HOSPITALAR. 
Janaina Xavier TEIXEIRA 
Renato Sales MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-002 

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA A INCLUSÃO SOCIAL: ESTUDO 
DE CASO, REALIZADO EM UMA ESCOLA ESTADUAL (EECADA), NO MUNICÍPIO DE 
CAJURI-MG. 
Marlúcia de Souza TEIXEIRA 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-003 

PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA. 
Cláudia Cassia de Morais VALENTE 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-004 

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. 
Angélica Aparecida MANJA 
Renato Salles MATTOS (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-005 

MÚSICA COMO FACILITADORA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 
Angélica Aparecida MANJA 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-006 

INFLUÊNCIA DO AFETO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 
Andreia Aparecida Ribeiro CARNEIRO 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-007 

BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Andreia Aparecida Ribeiro CARNEIRO 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-008 
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TÍTULOS E AUTORES CÓDIGO 
MARKETING PESSOAL POR TRÁS DA FAMÍLIA KARDASHIAN-JENNER. 

Mateus Felipe MIRANDA 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-009 

IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE MODA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 
Mateus Felipe MIRANDA 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-010 

COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL. 
Mateus Felipe MIRANDA 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-011 

PAPEL DA FOTOGRAFIA DE MODA NO MARKETING DE MARCAS PELO INSTAGRAM QUE 
POSSIBILITA A APROXIMAÇÃO DO CONSUMIDOR.  
Mateus Felipe MIRANDA 
Rodrigo Teixeira VAZ 
Gisele Siqueira Gonçalves OLIVEIRA CHS-012 

LÚDICO NO PROCESSO ENSINO/APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
Thalyta Cristina Carloto MARTINS 
Edilene Aparecida de Oliveira GOMES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA  CHS-013 

ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Cleonice Ferreira MIZUBUTI 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-014 

DESAFIOS DOS PROFESSORES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 1: ESTUDO DE CASO EM 
UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA E EM UMA DA REDE PRIVADA EM VIÇOSA-MG 
Carlos Henrique Oliveira NONATO 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-015 

IMPORTÂNCIA DO APOIO PEDAGÓGICO POR PROFESSORES E PSICOPEDAGOGOS PARA 
ALUNOS AUTISTAS DENTRO E FORA DA ESCOLA NOS ANOS INICIAIS: ESTUDO DE 
CASO EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE VIÇOSA-MG 
Carlos Henrique Oliveira NONATO 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-016 

IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NOS ANOS INICIAIS. 
Jaqueline Lopes VILELA 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-017 

CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE FADAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
Renata Queirós de Souza TEIXEIRA 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-018 

IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DA AFETIVIDADE PARA MELHORIA DA APRENDIZAGEM NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 1. 
Taynara Maria Matias PIMENTEL 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-019 

MÚSICA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA O APRENDIZADO DE CRIANÇAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: ESTUDO DE CASO EM DUAS ESCOLAS PRIVADAS DE VIÇOSA-
MG 
Taynara Maria Matias PIMENTEL 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-020 

IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA PARA A 
ALFABETIZAÇÃO 
Denise Mendes de SOUZA 
Helenice de Fátima BASTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-021 

INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
Denise Mendes de SOUZA 
Helenice de Fátima BASTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-022 

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE. 
Patrícia de Souza CÂNDIDO 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA 
Raja Reda Zorkot SANT'ANNA CHS-023 
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IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DOS ANOS INICIAIS. 
Patrícia de Souza CÂNDIDO 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA 
Raja Reda Zorkot SANT'ANNA CHS-024 

MARKETING ESPORTIVO: UMA ANÁLISE DE CASE DO CLUBE DO PALMEIRAS. 
Lucas Fialho GOMES 
Gisele Siqueira Gonçalves OLIVEIRA 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-025 

EFEITOS DA PARTICIPAÇÃO ATIVA DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO. 
Sasha Xenia da SILVA 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-026 

IMPACTO GERADO PELA ONDA DOS PODCASTS NA COMUNICAÇÃO MODERNA. 
Lucas Fialho GOMES 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-027 

PERCEPÇÃO DA GERAÇÃO Z DIANTE DAS RELIGIÕES. 
Anildo Gabriel Mendes FERES 
Renato Salles MATTOS CHS-028 

MOVIMENTO TROPICÁLIA E A CULTURA NACIONAL CONTEMPORÂNEA. 
Lucas Fialho GOMES 
José Roberto Duarte MORAES 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-029 

ANÁLISE DE ASPECTOS UNIVERSAIS DA PERSONALIDADE HUMANA NOS PERSONAGENS 
DIVINOS DO FILME THOR RAGNAROK. 
Anildo Gabriel Mendes FERES 
José Roberto Duarte MORAES CHS-030 

REFLEXO DA SOCIEDADE MODERNA NO CONSUMISMO INFANTIL. 
Lucas Fialho GOMES 
Geandra Braga OLIVEIRA 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-031 

TELETRABALHO E A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL. 
Denise Gonzaga Duarte da SILVA 
Poliana Aroeira Braga Duarte FERREIRA CHS-032 

IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO NO ESPAÇO ESCOLAR. 
Vitória Luana Gouvêa SANTANA 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-033 

SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT E SEUS IMPACTOS NO ENSINO APRENDIZAGEM: UM 
ESTUDO DE CASO. 
Lilian Silva Duarte RIGUEIRA 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-034 

MEDIAÇÃO COMO MÉTODO ALTERNATIVO PARA A RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS. 
Denise Gonzaga Duarte da SILVA 
Poliana Aroeira Braga Duarte FERREIRA CHS-035 

INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM AUTISMO (TEA) NA SALA DE AULA REGULAR. 
Edvânia Santiago CELESTE 
Débora Sant’Anna Del GUIDICE 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-036 

DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS COM DISLEXIA. 
Edvânia Santiago CELESTE 
Débora Sant’Anna Del GUIDICE 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-037 

EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: IMPACTOS E PERSPECTIVAS 
Gabriela de Castro SANTIAGO 
Carmem Inez de OLIVEIRA 
Rajá Reda Zorkot SANT'ANNA CHS-038 

PAPEL DO PSICOPEDAGOGO E A IMPORTÂNCIA DE SUA ATUAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR. 
Vitória Arruda CORRÊA 
Rita de Cassia Monteiro de Castro FINAMORE  
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-039 
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USO DA INTERNET E SUAS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DE APOIO NAS PRÀTICAS 
DIDÁTICAS. 
Vitória Arruda CORRÊA 
Rita de Cassia Monteiro de Castro FINAMORE 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-040 

INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SINDROME DE DOWN NA ESCOLA. 
Moniky Sander Barbosa MOREIRA 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-041 

MARIA MONTESSORI: MÉTODOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS. 
Valeria Moreira da SILVA 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA CHS-042 

CONTRIBUIÇÕES DE MARIA MONTESSORI PARA A EDUCAÇÃO. 
Valeria Moreira da SILVA 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA CHS-043 

REPERCUSSÃO POSITIVA DA DIGITALIZAÇÃO NA RADIOFONIA. 
Milton PINHEIRO JUNIOR 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-044 

DIREITO E A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE INTEGRAÇÃO NA BUSCA DA EFETIVIDADE 
DE COMBATE AO BULLYING POR MEIO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA. 
Mara Lopes FIALHO 
Poliana Aroeira Braga Duarte FERREIRA 
Wilza Nara Teixeira CARNEIRO CHS-045 

PRODUÇÕES MUSICAIS ATRAVÉS DA VIRTUALIZAÇÃO. 
Milton PINHEIRO JUNIOR 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-046 

ANÁLISE DA MARCA YAMAHA E SUA MIGRAÇÃO PARA O ESPAÇO MUSICAL. 
Milton PINHEIRO JUNIOR 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-047 

NOVO ESTILO DE OUVIR MÚSICA DO SÉCULO XXI. 
Milton PINHEIRO JUNIOR 
Rodrigo Teixeira VAZ CHS-048 

MERCADO TÊXTIL: PASSADO, PRESENTE E O FUTURO 
Jordan Guilherme RODRIGUES NETO 
José Roberto Duarte MORAES CHS-049 

MARKETING DE INDICAÇÃO: UM NOVO ESTILO DE PERSUADIR 
Jordan Guilherme RODRIGUES NETO 
José Roberto Duarte MORAES CHS-050 

STORYTELLING: AS NARRATIVAS COMO MÉTODO DE CONQUISTAR O PÚBLICO ALVO. 
Jordan Guilherme RODRIGUES NETO 
Felipe Lopes MENICUCCI CHS-051 

RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: UMA INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA NA ESCOLA 
Adriana Gomes APOLINÁRIO 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-052 

LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Adriana Gomes APOLINÁRIO 
Edilene Aparecida de Oliveira GOMES 
Raja Reda Zorkot SANT`ANNA CHS-053 

IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Adriana Gomes APOLINÁRIO 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-054 

DIAGNÓSTICO DO TRATAMENTO DE PESSOAS LGBTQIA+ NAS PENITENCIÁRIAS 
BRASILEIRAS. 
Matheus Correa da Silva SENRA 
Poliana Aroeira Braga Ferreira DUARTE 
Wilza Nara Teixeira CARNEIRO CHS-055 
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REPERCURSSÕES DO BULLYING NAS ESCOLAS. 
Leidiane Rita Alves LADEIRA 
Edilene Aparecida de OLIVEIRA 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-056 

MODELOS EDUCACIONAIS: COMPARAÇÃO ENTRE O BRASIL E OUTROS PAISES. 
Leidiane Rita Alves LADEIRA 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-057 

ANÁLISE CONTÁBIL DAS EMPRESAS LOJAS AMERICANAS E MAGAZINE LUIZA, POR MEIO 
DOS ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO E DE RENTABILIDADE. 
Mariana Apolônio FONTES 
Carla Cristina da SILVA CHS-058 

ANÁLISE CONTÁBIL DAS LOJAS AMERICANAS E MAGAZINE LUIZA, POR MEIO DOS ÍNDICES 
DE LIQUIDEZ E DE ATIVIDADE. 
Mariana Apolônio FONTES 
Carla Cristina da SILVA CHS-059 

IMPORTANCIA DA LIBRAS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
Pedro Henrique Teixeira MIRANDA 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-060 

IMPORTANCIA DO BRINCAR PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA. 
Pedro Henrique Teixeira MIRANDA 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-061 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:EDUCAÇÃO NA MELHOR IDADE. 
Aparecida de Fátima Martins da SILVA 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-062 

SÍNDROME DE DOWN E AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM. 
Letícia Eluane Gomes COSTA 
Denise Maria PINTO 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-063 

SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SEUS AVANÇOS. 
Letícia Eluane Gomes COSTA 
Denise Maria PINTO 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-064 

ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: ALGUMAS CONSIDERACOES. 
Letícia Eluane Gomes COSTA 
Denise Maria PINTO 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-065 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO EM LIBRAS 
Thalia Cristina Ferreira  RODRIGUES 
Francelina Aparecida Duarte ROCHA 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-066 

CARREIRA DO PROFESSOR NO SECULO XXI. 
Letícia Eluane Gomes COSTA 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-067 

IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 
Thalia Cristina Ferreira RODRIGUES 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-068 

IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Érica Aparecida Gomes RAMALHO 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-069 

DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (LEI 13.465/2017). 
Eric Caldeira MOREIRA 
Patrícia Leal Miranda de AGUIAR 
Carolina Almeida de Paula FREITAS CHS-070 
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METODOLOGIA DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Polyane Abranches ANASTÁCIO 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-071 

DESAFIOS NO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DA CRIANÇA AUTISTA. 
Polyane Abranches ANASTÁCIO 
Francelina Aparecida Duarte ROCHA 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-072 

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA PREPARAÇÃO SOCIAL DOS ALUNOS. 
Karina Gonçalves de ASSIS 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-073 

IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO. 
Renata Moreira FREITAS 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-074 

TECNOLOGIA NO JUDICIÁRIO: SUA INFLUENCIA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. 
Janderson José Rodrigues da SILVA 
Poliana Aroeira Braga Ferreira DUARTE CHS-075 

EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES MORADORAS EM ABRIGO. 
Élissa Milione BORGES 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-076 

PAPEL DA BIBLIOTECA ESCOLAR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM. 
Elissa Milione BORGES 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-077 

EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO AFETIVO: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA 
Renata Moreira FREITAS 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-078 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA COMO AFRONTA AOS PRÍNCIPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANDA E DA AUTONOMIA DA MULHER. 
Lenice Antunes do NASCIMENTO 
Wilza Nara Teixeira CARNEIRO 
Poliana Aroeira Braga Ferreira DUARTE CHS-079 

IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NO ENSI FUNDAMENTAL. 
Rafaela Aparecida GOMES 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-080 

MELHORES MEIOS DE OBTER SUCESSO EM UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA CIDADE 
DE VIÇOSA-MG. 
Lorena Oliveira RIBAS 
Márcio Balduino SARAIVA 
Michel Lopes DUARTE CHS-081 

BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Lorena do Carmo de SOUZA 
Renato Salles MATTOS 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-082 

FAMÍLIA E ESCLA: IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO NO DESEMPENHO ESCOLAR 
Rafaela Aparecida GOMES 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-083 

TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA SALA DE AULA 
Daniela Gonçalves Moreira CASTRO 
Carmem Inez de OLIVEIRA 
Rajá Reda Zorkot SANT'ANNA CHS-084 

EDUCAÇÃO MEDIADA POR TECNOLOGIAS EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL. 
Daniela Gonçalves Moreira CASTRO 
Carmem Inez de OLIVEIRA 
Rajá Reda Zorkot SANT'ANNA CHS-085 
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ANÁLISE DO ESTOQUE DE UMA GRANJA DE SUÍNOS LOCALIZADA NA REGIÃO DA ZONA DA 
MATA MINEIRA. 
Adaiana Gomes APOLINÁRIO 
Márcio Balduino SARAIVA 
Carla Cristina da SILVA CHS-086 

MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
Raquel da Silva FREITAS 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT'ANNA CHS-087 

LÚDICO COMO ESTRATÉGIA NA SALA DE AULA. 
Kathellen Barbosa LIMA 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA 
Renato Salles MATTOS CHS-088 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE UM ALMOXARIFADO HOSPITALAR EM VIÇOSA-MG. 
Beatriz Silva GRACIANO 
Márcio Balduino SARAIVA CHS-089 

APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UMA EMPRESA DE SOFTWARE E 
INFORMÁTICA. 
Lorena Oliveira RIBAS 
Márcio Balduino SARAIVA 
Sérgio da COSTA CHS-090 

PROPOSTA DE MELHORIA NO SETOR DE TEMPEROS DA PIF PAF UTILIZANDO A FERRAMENTA 
5W2H. 
Jeferson de Oliveira PEREIRA 
Márcio Balduino SARAIVA 
Paulo Lima VERARDO CHS-091 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM MEIO A PANDEMIA DA COVID-19. 
Robert CAMARGOS 
Poliana Aroeira Braga Ferreira DUARTE 
Wilza Nara Teixeira CARNEIRO CHS-092 

HOMESCHOOLING: A EDUCAÇÃO DOMICILIAR EM TEMPOS DE PANDEMIA E INCIDÊNCIA NO 
ÂMBITO DA DECISÃO DO STF. 
Eduarda Costa de PAULA 
Poliana Aroeira Braga Ferreira DUARTE CHS-093 

ANÁLISE DE MÉTODOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO DE UMA EMPRESA DE MARKETING 
DIGITAL EM VIÇOSA - MG 
Lorena Oliveira RIBAS 
Márcio Balduino SARAIVA 
Paulo Lima VERARDO CHS-094 

CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA HOSPITALAR, EM VIÇOSA-MG. 
Beatriz Silva GRACIANO 

Márcio Balduino SARAIVA 
Sérgio da COSTA CHS-095 

ABORTO DE ANENCÉFALO. POSSIBILIDADE? 
Rúbia Sabrine Lopes MOREIRA 
Poliana Aroeira Braga Ferreira DUARTE CHS-096 

LEITURA E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 
Ana Cristina Azevedo CARNEIRO 
Stefannia Oliveira SANT’ANA CHS-097 

COMO O PROCESSO DE TRANSIÇÃO ENTRE AS DUAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
(EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL) PODEM PREPARAR E FACILITAR A 
ALFABETIZAÇÃO DO ESTUDANTE 
Pâmela Cristina Ventura da CUNHA 
José Roberto Duarte MORAES 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-098 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA EM TEMPOS DE 
PANDEMIA COVID 19. 
Arthur Castro de Souza RODRIGUES 
Letícia Castro de Souza RODRIGUES 
Mario Fernando RODRIGUES JUNIOR CHS-099 
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CONSUMO E SUSTENTABILIDADE AMBIETAL: CRITÉRIOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA 
MOTOCICLETA. 
Arthur Castro de Souza RODRIGUES 
Letícia Castro de Souza RODRIGUES 
Mario Fernando RODRIGUES JUNIOR CHS-100 

MORATÓRIA PARA AUTORIZAÇÃO DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. 
Arthur Castro de Souza RODRIGUES 
Letícia Castro de Souza RODRIGUES 
Mario Fernando RODRIGUES JUNIOR CHS-101 

IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Rafaela Aparecida GOMES 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-102 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 
Rafaela Aparecida GOMES 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-103 

IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM SALA DE 
AULA. 
Rafaela Aparecida GOMES 
Renato Salles MATTOS 
Rajá Reda Zorkot SANT’ANNA CHS-104 

QUILOMBOLAS: DIREITO FERIDO 
José Haroldo de DEUS 
Patrícia Leal Miranda de AGUIAR 
Carolina Almeida de Paula FREITAS CHS-105 

ERRO MÉDICO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO VETERINÁRIO. 
Thiago dos Santos MIRANDA 
Patrícia Leal Miranda de AGUIAR 
Carolina Almeida de Paula FREITAS CHS-106 

DIREITO ANIMAL: A SUBJETIVIDADE DO CONCEITO DO TERMO "MAUS TRATOS" 
Jessica Lorrany Hipólito SILVA 
Patrícia Leal Miranda de AGUIAR 
Carolina Almeida de Paula FREITAS CHS-107 

ENIC FDV 2017-2021: TRAJETÓRIA DE CINCO ANOS DE SUCESSO. 
Niquele Bianca Cesário MIRANDA 
Roberto Santos BARBIÉRI (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Heleno Nascimento SANTOS CHS-108 
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ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FDV 2021 

(ENIC FDV 2021) 
“A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta” 

21 a 23 de outubro de 2021 
Evento integrante da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia  

 

 

 

 

TRABALHOS DA ÁREA 
 

 

CBS 
 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

E DA 

SAÚDE 
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CBS-001 

 
AMEAÇAS DE FALÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

BRASILEIRO. 
 

Mara Lopes FIALHO (Curso de Direito, FDV, Viçosa-MG) 
Poliana Aroeira Braga Duarte FERREIRA 

(Orientadora, FDV, Viçosa-MG/ Faculdade de Sabará, Sabará-MG) 
Wilza Nara Teixeira CARNEIRO (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 

 

Palavras-chave: Saúde pública, SUS, Importância do SUS, Funções e 
manutenção do SUS. 

Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A saúde é um bem inalienável da pessoa humana e um direito 
de cidadania. Entendê-la desta forma é defender o acesso universal à saúde 
como prioridade para transformar as condições de vida de uma população. 
Segundo a Constituição Brasileira de 1988 que estipula no seu artigo 196 “A 
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”, a lei nº 8.142/1990, a qual estabelece 
duas formas de participação da população na gestão do Sistema Único de 
Saúde: as Conferências e os Conselhos de Saúde onde a comunidade, através 
de seus representantes, pode opinar, definir, acompanhar a execução e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo: federal, estadual e 
municipal. Além das Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 - Consolidação 
do Sistema Único de Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22/fev/2006, 
contempla o Pacto firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: 
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. OBJETIVOS: Esta pesquisa tem 
por objetivo geral demonstrar os efeitos e possíveis soluções para a 
valorização do SUS em todo o território nacional. Especificamente, procurou-
se mostrar quais são as funções do SUS e a sua manutenção para a qualidade 
da saúde do povo brasileiro como um todo, amparada à legislação. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: A pesquisa foi desenvolvida por meio do 
método qualitativo e exploratório da revisão bibliográfica de artigos científicos 
brasileiros acerca do tema. Estes textos foram analisados à luz da Constituição 
Brasileira de 1988, a lei nº 8.142/1990, a qual estabelece as formas de 
participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde e as 
Diretrizes do Pacto pela Saúde em 2006 - Consolidação do Sistema Único de 
Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22/fev/2006. RESULTADOS: O 
SUS é destinado a todos os cidadãos e é financiado com recursos arrecadados 
através de impostos e contribuições sociais pagos pela população e compõem 
os recursos do governo federal, estadual e municipal. O Sistema Único de 
Saúde tem como meta tornar-se um importante mecanismo de promoção da 
equidade no atendimento das demandas de saúde da população, ofertando 
serviços com qualidade adequados às necessidades, independente do poder 
aquisitivo do cidadão. O SUS se propõe a promover a saúde, priorizando as 
ações preventivas, democratizando as informações relevantes para que a 
população conheça os seus direitos e os riscos à sua saúde. O controle da 
ocorrência de doenças, seu aumento e propagação (Vigilância Epidemiológica) 
são algumas das responsabilidades de atenção do SUS, assim como o 
controle da qualidade de remédios, de exames, de alimentos, higiene e 
adequação de instalações que atendam ao público, onde atua a Vigilância 
Sanitária. O setor privado participa do SUS de forma complementar, por meio 
de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado - quando as 
unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o 
atendimento a toda a população de uma determinada região. Entretanto, 
observa-se atualmente um processo crescente de desconstrução do Sistema 
Único de Saúde (SUS), vinculando a saúde cada vez mais ao mercado, ao 
ponto de o atual governo dizer ser preciso que o Brasil repactue o acesso da 
população à saúde, pois o orçamento não sustentará as obrigações do Estado. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: É necessário reforçar o SUS como política de 
Estado e garantir seus princípios de universalidade, integralidade e equidade. 
Portanto, individual e coletivamente, tem-se que defender o SUS 
incondicionalmente, exercendo um enfrentamento político consistente, de tal 
forma que os profissionais da saúde e a sociedade em geral defendam o 
preceito constitucional de saúde como Direito e o SUS como patrimônio 
inalienável do povo brasileiro. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A avaliação física, realizada por meio de medidas e 
análise de antropometria e testes físicos, auxilia a individualizar o 
treinamento, alinhando o objetivo do praticante com suas necessidades. 
Quando realizada de forma periódica, permite ainda que o aluno 
perceba a sua evolução ao longo do processo de treinamento, o que 
poderá motivá-lo a continuar treinando. Portanto, é muito importante 
que tanto profissional de Educação Física quanto o aluno saibam da 
importância da realização da avaliação física. OBJETIVOS: Verificar se 
os frequentadores das academias e estúdios de treinamento físico tem 
conhecimento do que é a avaliação física e se essa influência no 
acompanhamento da sua evolução e motivação para o treinamento. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: A amostra foi composta por 15 
pessoas, sendo 8 mulheres, que frequentavam academias ou estúdios 
na cidade de Teixeiras/MG. Para a coleta de dados foi elaborado um 
questionário contendo perguntas sobre idade, nível de escolaridade, 
frequência semanal, objetivo, tipo de treinamento, e quais as suas 
considerações quanto a avaliação física realizada na academia/estúdio 
que ele frequenta. Os alunos que responderam às perguntas bem como 
os responsáveis pelas academias e estúdios participantes da pesquisa 
consentiram a utilização de suas respostas como amostra para o 
presente trabalho. Os dados são apresentados como frequência 
relativa. RESULTADOS: A idade média dos avaliados foi de 32,6 ± 10,1 
anos, sendo que a maior parte possuía ensino superior completo 
(46,7%), a frequência semanal de treinamento de 5x por semana 
(46,7%), com o objetivo de hipertrofia muscular (53,3%) e realizavam 
musculação em conjunto com exercícios aeróbios (53,3%). Pode-se 
verificar que 100% dos avaliados, sabem o que é a avaliação física e 
receberam instrução do profissional de Educação Física sobre a 
importância da mesma. Ademais 86,7% dos frequentadores 
consideram completa a avaliação física realizada em suas respectivas 
academias/estúdios. A maior parte dos alunos (93,3%) disseram que 
avaliação física permite o acompanhamento da sua evolução ao longo 
do tempo devido ao treinamento. Sobre a influência da avaliação física 
na motivação de treinar, 86,7% responderam que sim, a avaliação 
aumentou a motivação em treinar, 6,7% expressaram que sua 
motivação diminuiu e outros 6,7% não tiveram alteração na sua 
motivação em treinar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conforme os 
resultados supracitados conclui-se que os frequentadores das 
academias e estúdios de treinamento físico avaliados tem 
conhecimento do que é a avaliação física, bem como afirmam que sua 
realização acompanhada da sua evolução e os deixa mais motivados 
para o treinamento. Dessa forma pode-se perceber que o papel de 
realizar e ensinar sobre a importância da avaliação física está sendo 
cumprido pelos profissionais de Educação Física na cidade de 
Teixeiras/MG. Contudo, ainda é necessário a realização de novos 
estudos com o número maior de avaliados para consolidar os 
resultados obtidos dos praticantes da referida localidade. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A creatina é um suplemento que possui efeito 
comprovado de aumento de força e ganho de massa muscular. 
Contudo, ainda é necessário compreender melhor o perfil de consumo 
dos usuários de creatina. OBJETIVO: Avaliar o perfil do consumo de 
creatina em praticantes de exercício físico. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: A amostra, por conveniência, foi composta por 44 
voluntários, sendo 31 homens, que praticavam exercícios físicos. O 
instrumento de coleta de dados foi um questionário on-line na 
plataforma Formulários Google®. Os resultados foram apresentados 
por meio de frequência absoluta e frequência relativa. 
RESULTADOS: Dentre os avaliados, 14 (25,9 %) afirmaram consumir 
atualmente a creatina e 24 (44,4 %) não, mas já consumiram 
anteriormente. A maioria não era vegetariano, nem vegano (95%). A 
hipertrofia muscular foi o objetivo mais prevalente (77,3%). A maior 
parte utiliza ou utilizou o suplemento initerruptamente de 1 a 3 
meses (29,5%), com duração máxima de 1 a 3 meses (29,5%), 
durante todos os dias da semana (65,9%). Com relação à saturação 
a maior parte relatou que não faz ou fez (63,6%). Quando feita a 
saturação, a dose diária utilizada pela maioria foi de 5-9g (50%), 
dividindo-se a dose em 5 vezes ao dia (29,5%). Após a saturação, 
a dose diária utilizada foi de 5g (22,7%), uma vez ao dia (29,5%). 
Quando consumiam em dose única ao dia, a maioria utiliza ou 
utilizou 5g (47,7%) antes de iniciar o treinamento (40,9%). A maior 
parte dos avaliados era praticante de musculação (95,5%) quando 
fez ou fazia o uso de creatina, com frequência semanal de 
treinamento de 5 dias (45,5%), e o objetivo de treino hipertrofia 
(52,3%). A maior parte relatou melhor desempenho no treinamento 
ao realizar a suplementação (68,2%). A maior parte (95,5%) já 
obteve alguma informação sobre a utilização de creatina em relação 
a seus riscos e benefícios a saúde. Além disso, adquiriu 
informações sobre o uso desse suplemento a partir de pesquisa na 
internet (56,8%). A indicação do uso desse suplemento foi por 
nutricionista (25%). Aos que não tiveram recomendação, relataram 
não ter procurado esses profissionais por confiança em amigos, 
família ou professor de academia que orientou o uso (20,5%). 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os dados demonstraram que o perfil dos 
usuários é de adultos jovens, que não são vegetarianos e que tem 
por objetivo hipertrofia muscular na musculação. Além disso, a maior 
parte não faz uso como pré-treino e não fazem saturação, com dose 
diária utilizada é de 5g, uma vez ao dia e relataram obter o resultado 
esperado com o uso do suplemento. Por fim, conhecem os riscos e 
benefícios a saúde, e utilizaram por indicação de um nutricionista. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A avaliação física é um procedimento essencial no trabalho do 
profissional de educação física, porque através dela é possível reunir elementos 
essenciais para decidir sobre o método, tipo de exercício e demais procedimentos a 
serem adotados para prescrição de exercícios físicos e desportivos. De acordo com o 
Conselho Federal de Educação Física - CONFEF - essa avaliação deve ser sistemática 
e a mais ampla possível, de acordo com os objetivos e as características do beneficiário, 
devendo conter anamnese completa, análise dos fatores de risco para coronariopatia, 
classificação de risco e verificação dos principais sintomas ou sinais sugestivos de 
doença cardiovascular e pulmonar, podendo ser composta também de medidas 
antropométricas, testes neuro motores, avaliação metabólica, avaliação cardior-
respiratória e avaliação postural. Para tanto, o CONFEF elaborou a Nota Técnica 
002/2012, objetivando disciplinar a avaliação a ser seguida pelas academias. Segundo 
Cazón e Melo (2010), o número de academias de ginástica no país, tem crescido 
vertiginosamente acompanhado de uma melhora expressiva nos serviços por elas 
oferecidos, os quais, via de regra, são realizados de forma orientada por um número 
cada vez maior de profissionais diplomados nas diversas faculdades de educação física 
espalhadas pelo Brasil. Mesmo considerando que as avaliações sejam pouco 
dispendiosas e relativamente fáceis de se executar, algumas pesquisas mostram que 
há um grande número de academias que não as realizam, expondo seus alunos à 
prática de atividades físicas sem qualquer parâmetro inicial do estado de saúde dos 
mesmos (Cazón e Melo, 2010). Desta forma, é preciso conhecer o grau de importância 
associado às avaliações físicas pelas academias do município de Viçosa, MG. 
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi o de verificar se as academias de ginástica do 
município de Viçosa realizam avaliação física dos alunos que começam a frequentá-
las, quais avaliações são realizadas, a periodicidade com que são repetidas e o grau de 
importância que as mesmas dão ao processo de avaliação física. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Para atingir o objetivo proposto nesse estudo foram utilizados 
dados primários, obtidos via aplicação de um questionário nas academias do município 
de Viçosa. Atualmente, segundo o Guiamais (2020) existem 21 academias nesse 
município. Conforme definições de Cervo e Bervian (1983), citados por Nascimento 
(2019), esta pesquisa pode ser classificada como um estudo descritivo e transversal, 
destinado a observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos (variáveis), sem 
manipulá-los, ocorridos em um dado momento, com um público específico, sem se 
preocupar com causas e efeitos. RESULTADOS: Perguntados sobre como é feita a 
avaliação física do aluno que ingressa na academia, 80% informaram que a academia 
realiza a avaliação física do aluno ingressante utilizando profissionais próprios, 
funcionários da mesma. Já 20% delas aceita a declaração verbal/escrita do aluno sobre 
sua aptidão física. Para 20% das academias, além da realização da avaliação física 
com profissionais próprios também é exigido do aluno a apresentação de atestado 
médico.  Esses resultados diferem dos encontrados por Nascimento (2019), no qual a 
maioria das academias de Itapetininga-S), exigem a apresentação de atestado médico 
(57%). Além disso, em Viçosa todas as academias realizam a avaliação, enquanto que 
no outro estudo cerca de 10% delas não realizam qualquer avaliação. Cabe ressaltar 
que existe a determinação legal de solicitação de atestado médico para os novos alunos 
(Lei nº 10.848 de 2001), fato que é exigido por apenas 20% das academias de Viçosa. 
Perguntados quais tipos de avaliação são realizadas, toda elas responderam que são 
feitos a Anamnese; Avaliação postural; Medidas Antropométricas; Testes Físicos (Teste 
de uma Repetição Máxima, Flexiteste, VO2 máx.). Além desses, 20% delas também 
realiza Balança de bioimpedância. Para Nascimento (2019), os tipos de avaliação física 
realizadas pelas academias de Itapetininga foram Anamnese (92%), Avaliação postural 
(66%), Testes físicos e funcionais (33%) e Bioimpedância (17%). Em contraponto, todas 
as academias entrevistadas em Viçosa afirmaram realizar todos os testes. Todas elas, 
sem exceção, afirmaram que esta avaliação física inicial é repetida periodicamente. Em 
relação à essa frequência, para 60% das academias a avaliação física é repetida a cada 
3 meses, para 20% delas, a repetição ocorre de 4 em 4 meses e para as 20% restantes, 
a repetição é feita a pedido do aluno. Para 60% das academias a avaliação física dos 
alunos é considerada fundamental, enquanto que para os 40% restantes ela é 
considera importante. Para essa questão os resultados de Nascimento (2019) foram 
corroborados por essa pesquisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Verificou-se que o 
processo de avaliação inicial nas academias viçosenses encontra-se de acordo com as 
exigências legais, porém, deve-se considerar que, aquelas academias que se utilizam 
apenas de atestado médico como forma de admissão do aluno, perdem um importante 
parâmetro de mensuração da evolução dos treinos destes. Além disso, percebeu-se 
nesse estudo uma padronização quanto à avaliação física na maioria das academias, 
mas não em relação à periodicidade dessas avaliações, que são fundamentais para o 
controle dos resultados e para a personalização do treino desenvolvido para cada aluno.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Entende-se como ansiedade o receio de algo que se 
apresentará no futuro, sendo uma condição caracterizada por 
apreensão, tensão ou insegurança (NIEMAN, 1999). A entrada no 
ensino superior é um acontecimento importante na vida do estudante. 
Nesta etapa, importantes mudanças acontecem na vida dos jovens, 
ocasionando um aumento nos níveis de ansiedade (LU, 1994). São 
inúmeras as fontes de estresse que os estudantes podem encontrar 
no ambiente universitário, como por exemplo, provas, dificuldades 
financeiras, alterações nos hábitos alimentares e de sono, medo de 
falhar, baixa autoestima e pressão por parte dos pais (SAMULSKI, 
2009). Nesse sentido, é necessário investigar se os sintomas de 
ansiedade estão presentes na vida dos estudantes. OBJETIVO: O 
objetivo do presente estudo foi investigar a ocorrência de sintomas de 
ansiedade em estudantes da Faculdade de Viçosa. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: A amostra foi composta por 22 estudantes da 
Faculdade de Viçosa, sendo 15 do curso Educação Física, 4 do curso 
de Engenharia de Produção, 2 do curso de Pedagogia e 1 do curso 
de Engenharia Ambiental. Foi utilizado o teste de Ansiedade 
desenvolvido pelo Instituto Paulista de Déficit de Atenção (IPDA). O 
teste é composto por 20 questões relacionadas aos sintomas 
associados aos transtornos de ansiedade. Para cada questão, o 
participante deveria responder Verdadeiro ou Falso. Verdadeiro 
representava a presença de um comportamento ansioso e Falso 
representava a ausência de um comportamento ansioso. Este teste 
serve para avaliação inicial de queixas e intensidade de sintomas da 
ansiedade. O teste foi adaptado para o Google Docs, e 
posteriormente divulgado no WhatsApp para os estudantes da 
Faculdade de Viçosa. Os participantes foram orientados a 
responderem as questões baseando-se na forma como agiram, 
pensaram ou sentiram-se nos últimos tempos. Na fase de coleta de 
dados, o teste ficou disponível para os estudantes durante 9 dias. A 
análise dos dados foi realizada através da estatística descritiva 
(percentual de ocorrência das respostas). RESULTADOS: De forma 
geral, das 20 questões, 52% das respostas foram para “Verdadeiro” e 
48% das respostas foram para “Falso”, indicando a presença de 
comportamentos ansiosos na amostra coletada. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Conclui-se que a ansiedade está presente na vida de 
estudantes, sendo uma importante variável a ser discutida na 
educação de jovens. Essa situação pode ser agravada quando o 
jovem concilia os estudos com o trabalho, resultando em uma maior 
responsabilidade para desempenhar com sucesso todos os 
compromissos que são exigidos pela vida adulta. Por fim, cabe 
ressaltar a necessidade de novos estudos sobre o tema, no qual 
sejam controladas variáveis importantes como as condições 
socioeconômicas e o estilo de vida dos estudantes. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: No futsal, entender os sistemas táticos das equipes 
se faz necessário, uma vez que os treinadores podem utilizar essas 
informações para melhorar a qualidade do treino (DUARTE, 2008). O 
sistema tático diz respeito ao posicionamento das equipes de acordo 
com as diferentes funções exercidas pelos jogadores no jogo (MUTTI, 
2003). Assim, é importante conhecer a forma como as equipes 
utilizam os sistemas táticos para lidar com as exigências dos 
treinamentos e competições. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi 
analisar os sistemas táticos adotados por duas equipes de futsal 
masculino da cidade de Viçosa-MG. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foram acompanhadas três sessões de 
treinamento das equipes de Futsal do Colégio Carmo e Colégio 
Equipe de Viçosa-MG. O acompanhamento foi realizado no segundo 
semestre de 2019, com observação do treino e entrevista ao treinador 
das equipes. Os jogadores das equipes estavam na faixa etária de 15 
a 17 anos. Para a gravação das entrevistas, foi utilizado um gravador 
de celular, sendo as informações transcritas em documento do 
Microsoft® Word. A entrevista abordou questões sobre a utilização dos 
sistemas táticos que melhor se adaptam ao grupo de jogadores e o 
porquê da adoção desses sistemas táticos. Anteriormente à visita aos 
treinos, foram obtidas as autorizações dos responsáveis pelos 
colégios. RESULTADOS: Os sistemas táticos adotados com 
prevalência pelo Colégio Carmo foram o 1-2-2 e o 1-3-1, com a 
justificativa de serem de mais fácil assimilação pelos jogadores 
durante a etapa do ensino médio. Já o Colégio Equipe teve como 
prevalência a utilização dos sistemas 1-2-2 e 1-3-1, com a justificativa 
de proporcionarem uma melhor dinâmica do jogo e fornecerem um 
melhor equilíbrio entre as fases defensivas e ofensivas do jogo. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que as equipes investigadas 
tiveram uma preferência quanto à utilização de dois sistemas táticos 
(1-2-2 e 1-3-1), porém, a justificativa para a utilização desses sistemas 
foi diferente na visão dos treinadores. Recomenda-se que os 
próximos estudos investiguem os sistemas táticos de diferentes 
escolas de Viçosa e região, relacionando essas informações com o 
desempenho das equipes em diferentes competições escolares. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A prática de atividades físicas na infância e na 
adolescência proporciona a aquisição de diversos hábitos saudáveis. A 
formação desses hábitos durante a infância estimula o crescimento e 
desenvolvimento da criança, assim como proporciona uma melhora da 
postura e equilíbrio, fortalecimento dos ossos, músculos e articulações, 
socialização, além de ser um importante fator na minimização da 
obesidade e depressão (ALVES, et al., 2005). Além desses diversos 
fatores benéficos à saúde das pessoas, estudos têm mostrado que 
hábitos saudáveis na infância provavelmente se transferem para a vida 
adulta, favorecendo o bem-estar e saúde dessas pessoas (ALVES, et al., 
2005; LUCIANO, et al., 2016). OBJETIVO: O presente estudo teve como 
objetivo avaliar o nível de atividade física de crianças da escolinha do 
Silvestre Futebol Clube, de Viçosa-MG. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foram avaliadas 16 crianças do sexo masculino, na 
faixa etária de 10 a 12 anos. Os pais e/ou responsáveis pelas crianças 
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e tanto eles 
quanto os profissionais do clube foram informados previamente sobre a 
importância e os objetivos do estudo. A participação das crianças ocorreu 
de forma voluntária. O nível de atividade física foi avaliado através do 
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta. Os 
treinadores do Silvestre Futebol Clube ajudaram as crianças no 
preenchimento do questionário. Posteriormente, as crianças foram 
classificadas nas categorias Muito Ativo, Ativo, Insuficientemente Ativo e 
Sedentário. O procedimento foi realizado com os seguintes itens: 
frequência (nº de minutos que faz a atividade) e dias (nº de dias que faz 
a atividade durante a semana), totalizando em minutos\semana. A 
classificação das crianças com relação ao nível de atividade física se deu 
da seguinte forma: Sedentário - não realiza nenhuma atividade física por 
pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana; Insuficientemente 
Ativo - consiste em classificar os indivíduos que praticam atividades 
físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de 
maneira insuficiente para ser classificado como ativos. Para classificar os 
indivíduos nesse critério, são somadas a duração e a frequência dos 
diferentes tipos de atividades (ex. caminhadas - moderada + vigorosa); 
Ativo - Cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa 
- 3 dias/semana e > 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada - 5 
dias/semana e > 30 minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: > 5 
dias/semana e > 150 min/semana; Muito Ativo - Cumpre as seguintes 
recomendações: a) vigorosa - 5 dias/semana e > 30 min/sessão; b) 
vigorosa - 3 dias/semana e > 20 min/sessão + moderada e ou caminhada 
em 5 dias/semana e > 30 min/sessão. Foi utilizada a estatística descritiva 
para a realização da análise dos dados. RESULTADOS: Os resultados 
indicaram que 6 crianças apresentaram classificação “Muito Ativo” 
(37,5%); 4 crianças foram classificadas como “Ativo” (25%) e 6 crianças 
foram classificadas como “Insuficientemente Ativo” (37,5%). 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se concluir que, mesmo com os 
diversos benefícios que a prática das atividades físicas na infância 
proporciona, ainda assim observa-se um número elevado de crianças que 
praticam poucas atividades físicas. Uma das possíveis causas desse 
elevado número de crianças com comportamento sedentário pode estar 
relacionada aos avanços tecnológicos, uma vez que a tecnologia traz 
facilidade, comodismo e praticidade, o que implica em cada vez menos 
atividades físicas realizadas pelas crianças. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O futebol é um esporte coletivo que mobiliza milhões 
de pessoas, no qual as equipes têm como principal objetivo realizar o 
gol. Uma das competições que mais chamam a atenção do público 
nesta modalidade é a Copa do Mundo da FIFA® (JONES, et al., 2012). 
A Copa do Mundo é um evento mundialmente conhecido, na qual 
participam 32 seleções nacionais e acontece em um intervalo de 
quatro anos. Com a evolução do torneio, a necessidade de novos 
estudos aumentou, surgindo então uma área de grande relevância, a 
análise de desempenho, que passa a utilizar de indicadores e 
informações estatísticas do jogo para qualificação das equipes. Um 
dos dados analisados permite, por exemplo, identificar como as 
equipes alcançam o gol e atingem o sucesso na competição 
(MORAES; CARDOSO; TEOLDO, 2014). OBJETIVO: O objetivo do 
presente estudo foi analisar de que forma ocorreram os gols da 
seleção francesa na Copa do Mundo de Futebol FIFA® 2018. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: A amostra foi composta pelos 14 
gols da seleção francesa na Copa do Mundo de Futebol FIFA® 2018. 
As informações coletadas no presente estudo foram obtidas através 
do site oficial da FIFA® (www.fifa.com). Foi feita uma análise dos gols 
da França durante toda a competição. Foram analisados os seguintes 
parâmetros: a) posição dos jogadores que fizeram o gol (atacante, 
meio-campista, zagueiro, lateral ou goleiro); b) tempo de jogo que 
ocorreram os gols (primeiro ou segundo tempo); e c) região específica 
do campo que ocorreram os gols (área ou fora da área). O tratamento 
dos dados foi realizado através da estatística descritiva, com base nos 
percentuais obtidos. As informações foram computadas em uma 
planilha de Excel para posterior análise. RESULTADOS: Dentre os 
14 gols marcados pela seleção francesa, 57,14% foram marcados 
pelos atacantes, 7,14% pelos meio-campistas, 7,14% pelos laterais; 
14,29 % pelos zagueiros e 14,29% foram marcados contra. Com 
relação ao tempo do jogo, 60% dos gols ocorreram no segundo tempo 
das partidas. Nesta análise, foi possível observar que 26,67% dos 
gols tiveram uma maior incidência entre 60 e 75 minutos de jogo. 
Sobre a região do campo que ocorreram os gols, 50% foram 
convertidos dentro da área, 28,57% foram feitos de fora da área e 
21,43% foram realizados dentro da área a partir de cobrança de 
pênalti. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluiu-se que a seleção 
francesa apresentou características específicas em relação aos gols 
durante a competição, sendo necessário que novos estudos sejam 
conduzidos para obter mais informações sobre como os gols são 
alcançados pelas equipes de melhor desempenho no jogo. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O futebol é um esporte praticado em todo o mundo, 
sendo categorizado como um jogo desportivo coletivo onde há existência 
de cooperação e oposição, na qual os jogadores devem apresentar 
comportamentos adequados às demandas do jogo (GARGANTA, 1997). 
Nesse contexto, a falta surge como uma alternativa para que ações 
ofensivas adversárias sejam interrompidas, sendo considerada uma 
importante estratégia em determinados momentos do jogo (FURTADO; 
WILWOCK, 2020). OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo 
analisar as faltas cometidas pelas seleções durante a fase final da Copa 
do Mundo de Futebol FIFA® 2018, verificando em quais setores do campo 
essas faltas foram cometidas. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A 
amostra foi composta por 89 ações de falta cometidas pelas equipes 
durante os jogos da fase final da Copa do Mundo de Futebol FIFA® 2018. 
Para esta análise, foi considerada fase final os jogos das semifinais 
(França x Bélgica e Croácia x Inglaterra), disputa de terceiro lugar 
(Inglaterra x Bélgica) e final (França x Croácia). As faltas foram 
contabilizadas, sendo identificado o setor do campo que elas ocorreram. 
Os setores foram divididos de acordo com a classificação proposta por 
Garganta (1997), sendo eles: i) setor defensivo (SD), ii) setor médio 
defensivo (SMD), iii) setor médio ofensivo (SMO) e iv) setor ofensivo 
(SO). Os jogos analisados foram acessados através do Youtube®. Foi 
utilizada uma planilha de Excel 2010 (Microsoft®) para a recolha dos 
dados, sendo utilizada a análise descritiva para o tratamento dos dados. 
RESULTADOS: Através da análise quantitativa foi possível identificar 
que o maior número de faltas cometidas pelas equipes ocorreu no setor 
médio defensivo, com exceção da seleção francesa (campeã mundial), 
que cometeu um maior número de faltas no setor médio ofensivo (ver 
figura 1). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluiu-se que as equipes que 
chegaram à fase decisiva da Copa do Mundo de Futebol FIFA® 2018 
cometeram mais faltas em um setor específico do campo (SMD). Porém, 
observou-se que os jogadores da seleção campeã do mundo (França) 
adotaram um comportamento diferente ao realizar mais faltas em um 
setor mais próximo do gol adversário (SMO). Assim, este comportamento 
relaciona-se à forma como a seleção francesa pressiona as seleções 
adversárias no campo ofensivo para recuperar a bola em uma situação 
de mais perigo ao adversário. 

 
Figura 1: Número de Faltas e Setores do Campo das equipes participantes 

da fase final da Copa do Mundo de Futebol FIFA® 2018. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A prática regular de exercícios físicos, proporciona inúmeros 
benefícios à saúde do indivíduo (Araújo e Araújo, 2000). Em sentido oposto, 
o comportamento sedentário pode ser fator de risco para inúmeros problemas 
de saúde (Samulski, 2000). É preocupante o aumento do comportamento 
sedentário das pessoas, que pode ser explicado pelo estilo de vida atual em 
que as pessoas passam cada vez mais tempo conectadas aos aparelhos 
eletrônicos (Farias Junior, 2009). Este fato somado a uma má alimentação 
pode ser crucial para o desenvolvimento de doenças crônicas como 
hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras (Farias Junior, 2009). 
Portanto, a adoção de um estilo de vida saudável baseado em prática de 
regular de exercício físico aliada uma dieta saudável é fundamental. Além de 
todos esses benefícios relacionados à saúde física citados acima, a pratica 
regular de exercício físico pode ainda promover benefícios à saúde mental e 
à qualidade de vida de forma geral (Ferreira. 2005)   OBJETIVOS: Avaliar os 
possíveis benefícios inerentes às pratica regular de exercício físico. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foram avaliadas 30 pessoas, dentre elas 
praticantes (considerados aqueles que realizam atividades físicas de no 
mínimo três dias, durante uma hora) e não praticantes. O questionário 
preenchido detalha sua situação física e sua aptidão para os exercícios e as 
diferenças que são notáveis entre o período que não praticavam atividade 
física. Nele, foi informado o sexo, idade, peso, altura, além de doenças que 
possuem (ou que membros de sua família possuem), a carga horária 
dedicada a exercícios (acompanhadas por um profissional ou não) e tarefas 
realizadas no ambiente doméstico e as influências resultantes. O 
questionário, de início, identifica o quão ativo é tal individuo, observando o 
seu desempenho de atividades físicas no dia a dia, nas práticas físicas e no 
ambiente de trabalho e dias e tempo dedicado, identificando se o mesmo é 
sedentário ou ativo. Após isso foram obtidos resultados sobre o peso, altura 
e medidas corporais. Com os dados coletados foi utilizado o método de 
cálculo de gordura corporal, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa de Saúde 
Naval em San Diego (Califórnia). Para tabulação dos dados utilizou-se a 
planilha de cálculos Microsoft Excel. RESULTADOS: Ao realizar a 
comparação entre pessoas que praticam atividade física e os que não 
praticam, foi possível perceber grande diferença de comportamento e 
resultados na saúde de cada indivíduo. A presença de doenças como 
hipertensão, diabetes e problemas de ansiedade é recorrente em 33,33% dos 
não praticantes de atividades. Já os praticantes apenas 6,67% possuem 
alguma dessas doenças. Em relação aos dados antropométricos, foi possível 
observar que 10% dos entrevistados possuem um peso inadequado para sua 
altura. Além disso, 40% dos mesmos possuem o índice de gordura corporal 
considerado alto. Por fim, no que se diz respeito à própria percepção de 
saúde, 6,67% consideram sua saúde regular, 30% consideram boa, e 63,33% 
consideram muito boa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se através dos 
resultados obtidos, que a pratica de exercício físico resulta em benefícios à 
saúde de cada indivíduo, sendo ela também responsável por evitar vários 
tipos de doenças, como ansiedade, problemas cardiovasculares, entre outros. 
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NÍVEL DE DEPENDÊNCIA DE ISOSOS. 
 

Helimara Cristina TRINDADE 
(Curso de Educação Física, FUPAC, Ponte Nova-MG) 

Valter Paulo Neves MIRANDA (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
 

Palavras-chave: Massa muscular, Cineantropometria, Idoso 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: De acordo com as projeções da Organização 
Mundial de Saúde (OMS, 2006), até 2025 o Brasil será o sexto país 
do mundo com maior número de idosos. O processo de 
envelhecimento começa desde a concepção e é definido como um 
processo dinâmico e progressivo no qual há modificações tanto 
morfológicas quanto funcionais, bioquímicas e psicossociais, as quais 
determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação do 
indivíduo ao meio ambiente (NOBREGA et al., 1999; DANTAS; 
BEZERRA; MELO, 2009). A prática regular de exercícios físicos para 
a população idosa influencia no melhoramento da capacidade 
funcional e no retrocesso do processo de envelhecimento (DANTAS, 
2017). OBJETIVO DO ESTUDO: Avaliar a associação do nível de 
atividade física (NAF), índice de massa corporal (IMC), perímetro do 
braço (PB) e da panturrilha (PP) em idosos com o estado nutricional 
e nível de dependência de idosos. PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS: Estudo transversal realizado com idosos de 
Ponte Nova, Minas Gerais. O NAF foi avaliado pelo Questionário 
Internacional de Atividade Física. O peso, altura, PB e PP foram 
aferidos seguindo a recomendação da International Society for the 
Advancement of Kinanthropometry. O estado nutricional foi 
mensurado pelo IMC e questionário Mini Avaliação Nutricional. O nível 
de dependência foi mensurado pela Escala de Atividades 
Independentes da Vida Diária (AIVD). RESULTADOS: A maioria dos 
idosos (64,3%) era fisicamente inativos, sendo um quinto (18,6%) 
classificado como desnutrido e 72,9% com nível de dependência 
parcial ou total das AIVD. Idosos com PP menor que 31 cm tiveram 
associação com a classificação baixo peso do IMC (p = 0,002) e nível 
de dependência total (p = 0,008). CONCLUSÃO: A medida da 
perimetria da panturrilha foi um bom indicador antropométrico para 
avaliar o estado nutricional e o nível de dependência de idosos. O 
NAF não teve associação com o estado nutricional e com o nível de 
dependência, mas, juntamente com uma alimentação balanceada e 
equilibrada, a prática de exercício físico aeróbio e resistido podem 
melhorar a funcionalidade, qualidade de vida e a saúde do idoso. 
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USO DO TREINAMENTO FUNCIONAL COMO PRÁTICA DE 
EXERCÍCIO FÍSICO PARA A MELHORA DA QUALIDADE 

DE VIDA E BEM-ESTAR DE ADULTOS. 
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Valter Paulo Neves MIRANDA (Orientador, FDV, Viçosa-MG). 
 

Palavras-chave: Treinamento funcional, Atividade física, Bem-estar. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O Treinamento Funcional (TF) são exercícios que 
visam melhorar a capacidade funcional por meio da atividade física, 
estimulando o corpo de maneira a adaptá-lo para as atividades do dia 
a dia, esportes e reabilitações (CAMPOS; CORAUCCI, 2004, 2008) . 
TF pode ser usado como a utilização para o aprimoramento de força 
para melhora do equilíbrio, coordenação, força, potência e 
resistência, sendo frequentemente utilizado em programas 
personalizados que imitam atividades da vida diária (CAMPOS; 
CORAUCCI, 2008). OBJETIVO: Avaliar a percepção dos benefícios 
proporcionados pelo TF na qualidade de vida e bem-estar de adultos 
praticantes. MÉTODO: Estudo de delineamento transversal, 
observacional e descritivo, com adultos, de ambos os sexos, 
praticantes de treinamento funcional de forma regular, no mínimo 6 
meses. Avaliação subjetiva do bem-estar dos adultos será feita por 
meio da Escala de Hooper e Mackinnon (1995), a partir de 4 domínios: 
sono; estresse; fadiga e dor muscular. RESULTADOS: Participaram 
do estudo 54 adultos praticantes do TF, com idade média igual a 
32,07 (±8,96) anos, sendo 43 (79,6%) foram do sexo feminino, com 
maior prevalência da prática “Em casa”, com 55,6%, quase metade 
dos participantes relataram praticar o TF a mais de um ano (44,4%), 
61,1% dos entrevistados disseram que praticam TF de 2 a 3 dias por 
semana e para 64,8% o tempo de duração de uma sessão de TF dura 
em torno de 30 a 60 minutos. Dos três principais objetivos mais 
relatados pelos adultos foram “Saúde em geral” (70,4%), para 40 
participantes (74,1%), o TF vem proporcionando “Muita melhora” na 
qualidade de vida. Ficou evidente que os valores da mediana de todos 
os fatores relacionados ao bem-estar tiveram melhores resultados 
após o período de realização do TF. Antes do TF foi relatado pior 
qualidade do sono (ruim) e maior sensação de estresse, fadiga e dor 
muscular. Depois do TF, os participantes marcaram na escala valores 
que representavam melhor qualidade do sono e menores sensações 
de estresse, fadiga e dor muscular. Estatisticamente, esta análise foi 
comprovada pelo teste de Wilcoxon, obtendo valor da significância (p) 
menor que 0,001. CONCLUSÃO: O perfil dos praticantes do 
Treinamento Funcional pode ser definido como, maior participação de 
adultos jovens e do sexo feminino. Muitos adeptos fazem os 
exercícios em casa, 3 vezes por semana com duração da sessão de 
30 a 60 minutos. O principal objetivo dos praticantes foi a saúde de 
um modo geral, porém, uma quantidade considerável desejou 
emagrecimento e hipertrofia, algo que possivelmente seria mais difícil 
de se alcançar apenas com o TF. Mesmo assim, para a grande 
maioria o TF vem melhorando a qualidade de vida. 
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CBS-013 
 

TEORES DE SÓDIO EM ALGUNS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 
 

Niquele Bianca Cesário MIRANDA 
(Curso de Publicidade e Propaganda, FDV, Viçosa-MG) 

Roberto Santos BARBIÉRI (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Allan Kardec Carlos DIAS 

(Coorientador, Faculdade Nossa Senhora Aparecida, FNSA, Luziânia-GO) 
 

Palavras-chave: Sódio, Produtos alimentícios, Rótulo nutricional. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Conforme destacado no trabalho “CBS-016 - considerações sobre 
o teor de sódio em alguns refrigerantes carbonatados”, prevê-se para o final do 
próximo ano, significativas alterações na padronização dos rótulos dos alimentos, 
pois em 8/10/2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) do Ministério da Saúde aprovou a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 
No 429 e a Instrução Normativa - IN No 75, que tratam da rotulagem nutricional dos 
alimentos embalados, que entram em vigor após decorridos 24 meses de sua 
publicação, ou seja, em outubro de 2022, havendo outros prazos estabelecidos para 
grupos específicos de alimentos ou de categoria de produtores. Dentre as principais 
mudanças nos rótulos dos alimentos estão: a) a legibilidade, conteúdo e forma da 
declaração nutricional; b) as condições de uso das alegações nutricionais; e c) 
inovações na adoção de rotulagem nutricional usada internacionalmente ou símbolo 
informativo a ser aplicado na frente do produto. Entre as inovações que serão 
introduzidas nos rótulos dos alimentos e bebidas, está um novo formato de tabela 
nutricional contendo obrigatoriamente entre outras informações: a) açúcares total e 
adicionados; b) valor energético e nutricional por 100 g ou 100 mL do alimento ou 
bebida; e c) o número de porções por pacote. Também se destaca que será 
obrigatória a apresentação do rótulo nutricional frontal quando os valores de limite de 
qualquer dos três componentes alimentares forem excedidos: a) açúcares 
adicionados: ≥ a 15 g por 100 g de produtos sólidos ou ≥ a 7,5 g por 100 mL de 
produtos líquidos; b) ácidos graxos saturados: ≥ 6 g por 100 g de produtos sólidos 
ou 3,0 g por 100 mL de produtos líquidos; e c) sódio: ≥ 600 mg por 100 g de produtos 
sólidos ou ≥ 300 mg por 100 mL de produtos líquidos. OBJETIVOS: Avaliar e 
comparar os teores de sódio em alimentos usualmente consumido pela população e 
verificar como os teores observados estão correlacionados entre si. O presente 
trabalho decorre da avaliação comparativa das informações sobre os teores de sódio 
em alimentos usuais comuns, disponíveis para comercialização em supermercados 
de Três Corações-MG. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A partir das informações 
nutricionais de seus rótulos, fez-se o levantamento dos teores de sódio em 25 tipos 
de produtos alimentícios populares, cada um deles representados por três marcas 
distintas. RESULTADOS: Para todos os alimentos avaliados, verificou-se que 
mesmo de marcas diferentes, as embalagens de cada um deles apresentam pesos 
ou volumes individuais iguais de produtos. Relacionando-se os tipos de produtos 
escolhidos e a variação dos teores de sódio, considerando-se o produto com maior 
teor em relação ao de menor teor, tem-se o seguinte: achocolatado (189%), arroz 
(não indicado), bebida láctea fermentada (107%), biscoito de polvilho (38,5%), 
bolacha água/sal (9%), café capuccino (220%), creme de leite (727%), creme de 
ricota (47%), farinha de mandioca (não indicado), fubá (não indicado), leite 
condensado (21%), leite de coco (120%), leite desnatado (203%), margarina (20%), 
mistura para bolos (15%), molho de pimenta (152%), palmito (138%), pão de forma 
tradicional (22%), pão de hamburger (40%), pão de queijo congelado (112%), queijo 
prato (122%), sal fino (0%), salame defumado (0%, uma marcas sem indicação do 
teor), suco de uva (694%) e tempero (74%). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Chama 
atenção, sobremaneira, os discrepantes teores de sódio entre algumas das três 
marcas que representam cada produto. Há o caso do creme de leite, para o qual os 
teores de sódio variam em mais de 700% entre os valores maior e menor relatados. 
É difícil para uma pessoa leiga, que queira fazer controle de consumo de sódio, ficar 
consultando rótulos, que atualmente podem conter letras pequenas e ilegíveis, às 
vezes em posições de difícil acesso na embalagem, fazendo comparações entre 
diferentes marcas de um produto, principalmente quando as informações não são 
padronizadas, como no caso de um mesmo produto que considera porções com 
diferentes pesos. Pela complexidade e extensão do tema, ainda que a RDC No 429 
e a IN No 75 normatizem informações nutricionais na rotulagem, é de se esperar que 
as mesmas não facilitem sobremaneira a compreensão e a interpretação das 
informações nos rótulos dos produtos embalados. Neste trabalho, consideramos que 
os valores das medições analíticas de sódio correspondem aos valores informados. 
Certamente, se medições padronizadas por um mesmo método analítico, como a 
espectrometria de emissão atômica, valores diversos poderiam ser observados. 
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MICRORGANISMOS EM CÂMARAS DE MATURAÇÃO DE 
QUEIJO. 
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Palavras-chave: Queijos, Microrganismos, Câmara de maturação. 
Agência de fomento: --- 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O crescimento de fungos, mofos e outros microrganismos em 
alimentos é um grande problema nas indústrias de alimentos. Nas indústrias de 
laticínios, para quase todos os tipos de queijos maturados, é difícil impedir o 
processo de deterioração dos queijos por fungos. Os gêneros mais comuns de 
mofos que crescem na superfície de queijos são: Penicillium, Muccor, 
Aspergillus. Clodosporium, Monillia e Geotrichum. Outros microrganismos 
patogênicos presentes no queijo durante a maturação, são: Salmonella spp., 
Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus. Para a 
maturação de queijos fora de embalagem, tal processo é feito, na maioria dos 
casos, em câmaras com controle de temperatura e umidade. O tempo de 
maturação varia para cada tipo de queijo e é neste processo que são 
desenvolvidas as características organolépticas e de textura, características de 
cada um deles (DE ABREU, 2000). A maturação consiste em uma série de 
processos físicos, bioquímicos e microbiológicos que ocorrem em todos os 
queijos, exceto naqueles que são consumidos frescos. Estes processos alteram 
a composição química dos queijos, principalmente no que tange a seus 
conteúdos em açúcares, proteínas e lipídeos. Neste sentido, alguns parâmetros 
devem ser observados, a fim que a maturação não seja prejudicada, com 
aparecimento, por exemplo, de microrganismos contaminantes. Como 
parâmetro a ser controlado é o da temperatura de maturação: quando elevada, 
podem ocorrer problemas tais como a aceleração do processo de maturação; 
prejuízo da qualidade do produto por favorecer o crescimento de outros 
microrganismos indesejáveis, como fungos e leveduras, principalmente; e perda 
de umidade. A escolha da temperatura de maturação depende do tipo de queijo. 
No tratamento dos queijos na maturação, deve ser observada a viragem, para 
evitar a deformação do queijo; que o queijo agarre na prateleira e evitar a perda 
irregular de umidade (se não virar, o queijo vai ressecar por cima e pode 
apodrecer por baixo grudando na prateleira). Outro parâmetro que deve ser 
observado durante o processo de maturação de queijos é o tratamento sobre a 
superfície. É aplicado em queijos com casca para impedir o desenvolvimento de 
microrganismos indesejáveis. (BERESFORD, 2001). Portanto, o controle de 
temperatura e de umidade em uma câmara de maturação são essenciais. 
OBJETIVOS: Foi objeto deste trabalho, devido a importância do queijo como 
produto alimentício e suas condições físicas, químicas e biológicas para 
consumo, relatar alguns tipos de microrganismos contaminantes deste produto 
e, ainda, fazer uma breve descrição do processo de maturação de queijos com 
casca em uma câmara de maturação de queijos. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Devido a importância de um alimento que é propício a uma 
série de contaminações por microrganismos diversos, que passa por várias 
etapas, da produção até o consumo, é necessário informações úteis a respeito. 
Para tanto, descrevem-se alguns microrganismos contaminantes de queijo, 
principalmente durante o seu processo de maturação em câmaras específicas. 
RESULTADOS: Pela teor do conteúdo bibliográfico realizado, observou-se que 
câmaras de maturação de queijos ,constituem local de importância fundamental 
em um laticínio e necessitam de cuidados especiais, como por exemplo, o 
emprego de sanitizantes adequados, na frequência necessária, a fim de impedir 
o surgimento de microrganismos patogênicos, principalmente fungos e 
bactérias, que podem contaminar os queijos em maturação, com consequentes 
perdas e prejuízos, além do risco de serem consumidos contaminados. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar de bastante estudados, os processos 
envolvidos na maturação dos queijos necessitam do desenvolvimento de novas 
técnicas que possam reduzir a quantidade de microrganismos presentes nas 
câmaras de maturação, pois não existe um processo eficiente que possibilite 
atenuar esta contaminação. Foi verificado que é importante conhecer em 
profundidade os fatores responsáveis pelos defeitos observados nos queijos 
maturados como, por exemplo, o amargor, o estufamento, a textura e as cores 
não características do produto. 
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PLANTAS MEDICINAIS: UM RELATÓRIO HISTÓRICO. 
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Palavras-chave: Plantas medicinais, Terapêutica natural. 
Agência de fomento: --- 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Plantas medicinais são espécies vegetais utilizadas com propósitos 
terapêuticos, exercendo ações farmacológicas, cujos usos remontam à pré-história. 
Registros arqueológicos provam que há milênios, diversos povos, principalmente os 
orientais, conheciam propriedades dessas plantas como substâncias aromáticas, 
óleos essenciais, remédios, venenos ou como expansoras de consciência, essas, 
capazes de apurar os sentidos e provocando sensações. Tradicionalmente os 
infusos e chás de plantas medicinais são utilizados como alternativa terapêutica das 
populações de baixa renda. O uso dessas plantas é tão significativo que, em 2006, 
através do (Dec. no 5813/2006), foi instituída a Política Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos, (BRASIL, 2006). OBJETIVOS: Promover um breve 
relato histórico sobre o uso de plantas medicinas ao longo dos séculos. 
ABORDAGEM METODÓLÓGICA: Foi feita um levantamento sobre plantas 
medicinais e os vários aspectos históricos sobre a evolução de utilização das 
mesmas. RESULTADOS: apresenta-se uma descrição cronológica da utilização das 
plantas medicinais ao longo da história da humanidade. A Índia possui a mais antiga 
prática médica: a medicina ayurvédica, existente há mais de 10 mil anos. Baseada 
nos Vedas - livro sagrado - contém mais de 700 produtos diferentes, como o uso de 
perfumes e substâncias aromáticas para fins cerimoniais e terapêuticos. A Índia era 
conhecida como o “Maná das Drogas Ativas”; exportava canela, mirra, sândalo, 
gengibre, coentro e cardamomo. Há, inclusive uma Farmacopeia Indiana, elaborada 
a mais de 4 mil anos: Em cerca de 4.000 a.C.\, o Egito ficou conhecido como o berço 
da medicina, perfumaria e farmácia. Os egípcios utilizavam  ervas na religião, saúde 
e higiene, tinham conhecimento na cosmética, exportavam ricos unguentos, óleos 
perfumados, cremes e vinhos aromáticos para todo o mundo e tinham conhecimento 
das propriedades das papoulas (soníferas, calmantes); a sila (estimulante cardíaco), 
babosa (beleza); óleo de rícino (catártico) etc. A China, possuía também uma 
medicina tradicional. Datado de 2 mil anos o primeiro livro de ervas medicinais, 
catalogando 365 espécies, no reino do Imperador Shen Nong, 40 a.C. “Livro de 
medicina Interna do Imperador Amarelo”. Setecentos anos depois, publicaram a 
primeira farmacopeia descrevendo cerca de mil plantas diferentes. Eles cultivavam 
ruibarbo, acônito, romã e gengibre - considerado sagrado e empregado para diversas 
moléstias. Os chineses conheciam mais de 125 drogas consideradas tóxicas que 
utilizavam com eficácia nas enfermidades. Os assírios, babilônicos, fenícios e árabes 
também conheciam os poderes das plantas: relacionaram 250 ervas com 
propriedades curativas e os diversos modos de aplicação: infusão, cataplasma e 
inalação, fazendo o uso da hortelã, aniz, beladona, águas aromáticas e tinturas. Os 
babilônicos, através do Código de Hamurabi, fizeram regulamentações sobre o 
exercício da medicina. Os gregos, contribuíram para o avanço da farmacologia. 
Hipócrates, intitulado o Pai da Medicina, em 400 a.C. escreveu a obra “Corpus 
Hipocraticum”, que abordava a arte de curar com diversas espécies vegetais, 
ressaltando a importância da alimentação natural como base para o tratamento das 
doenças. O romano Discórides publicou um livro sobre 600 ervas medicinais; Plínio, 
o Velho, foi responsável por uma enciclopédia de plantas medicinais com 37 
volumes. No Ocidente, os registros da utilização da fitoterapia são mais recentes. 
Teofrasto , foi o único botânico que a Antiguidade conheceu. Já no século III a.C., 
listou cerca de 455 plantas medicinais que constituíram o primeiro herbário ocidental. 
As primeiras prescrições são datadas do século V a.C. No início da Era Cristã, o 
grego Pedanius Dioscórides, médico grego militar, catalogou e ilustrou cerca de 600 
diferentes plantas usadas para fins medicinais, descrevendo o emprego terapêutico 
de muitas delas. Na idade moderna, um dos principais responsáveis pelo avanço da 
terapêutica foi Paracelso, médico, alquimista, físico e astrólogo suíço, que lançou as 
bases da medicina natural e afirmou que cada doença específica deveria ser tratada 
por um tipo de medicamento. Disse que a natureza é o mestre do médico, já que ela 
é mais antiga do que ele e existe dentro e fora do homem”. Na idade Contemporânea, 
a partir do século XIX que a fitoterapia teve maior avanço, devido ao progresso 
científico na área da química, o que permitiu analisar, identificar e separar os 
princípios ativos das plantas. Hahnemann, na Alemanha, trabalhou com a menor 
dose possível com a qual os remédios ainda tinham atividade e desenvolveu os 
conceitos da homeopatia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo, mesmo com a 
omissão de muitos pontos da narrativa, permite se ter uma noção ampla do histórico 
de uso e importância das plantas medicinais. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Para Araújo (2017), os “rótulos são considerados um meio de 
comunicação entre o produto e os consumidores”, relativamente a rótulos de 
alimentos, de um modo geral. E, certamente, neles estão de modo geral, as 
únicas informações disponibilizadas para a maior parte da população no tocante 
“às propriedades nutricionais de um alimento, proporcionando ao consumidor o 
acesso à composição nutricional, declaração de presença de alergênicos, de 
lactose e de glúteos e aos critérios relacionados a qualidade e segurança de 
consumo dos alimentos. No entanto, quando observamos rótulos de alimentos 
nos supermercados, percebemos diversas discrepâncias entre eles. No entanto, 
prevê-se para o final do próximo ano, significativas alterações na padronização 
dos rótulos dos alimentos, pois em 8/10/2020, a Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde aprovou a 
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC No 429 e a Instrução Normativa - IN No 
75, que tratam da rotulagem nutricional dos alimentos embalados, que entram 
em vigor após decorridos 24 meses de sua publicação, ou seja, em outubro de 
2022. OBJETIVOS: O presente trabalho decorre da avaliação comparativa das 
informações sobre os teores de sódio de bebidas carbonatadas comuns, 
disponíveis para comercialização em supermercados de Viçosa-MG. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Fez-se o levantamento das informações 
dos teores de sódio em bebidas carbonatadas populares, observando-se a 
quantidade de sódio, expressa em mg, por volume da bebida. RESULTADOS: 
Para a maior parte das bebidas consideradas no estudo, o teor de sódio é 
expresso em “mg/200 mL” e em outros a quantidade de sódio é expressa em 
volumes distintos do refrigerante, geralmente em função do volume do 
recipiente em que estão embalados. Para os refrigerantes de cola de uma 
mesma marca, por exemplo, os teores de sódio variam significativamente 
quanto à espécie do produto, quanto em relação ao volume. Assim, conforme 
levantamento realizado em agosto de 2021, foram verificados os seguintes 
teores de sódio para refrigerante de uma mesma marca de cola em função das 
diferentes embalagens: a) lata de 350 mL comum - 18 mg; b) pet 2 L - 10 mg; 
c) lata 350 mL light - 49 mg; d) lata 220 mL light - 31 mg/220 mL; e) pet 2 L zero 
- 28 mg (volumes não citados, considerar 200 mL). Considerando refrigerantes 
de cola em garrafas pet de 2 L, foram encontrados os teores: a) marca 1 comum 
- 28 mg; b) marca 1 zero - 28 mg; c) marca 2 comum - 21 mg; d) marca 2 zero - 
22 mg; e) marca 2 com limão - 24 mg; f) marca 3 comum - 14 mg, observando 
uma variação de até 100% entre os teores de sódio. Pode-se observar também 
que as bebidas carbonatadas light apresentam teores de sódio bem mais 
elevados que as bebidas comuns. Das 42 (quarenta e duas) variedades de 
bebidas avaliadas, para uma delas, de sabor laranja, sem açucares, disponível 
em lata de 350 mL, o teor de sódio chega a 135 mg/200 mL, um valor 8 (oito) 
vezes maior que o refrigerante de laranja avaliado com o menor teor de sódio. 
No conjunto, outras comparações podem ser feitas. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Além de utilizar correlações “teores de sódio vs. volume” diferentes, fica 
difícil ao público leigo fazer análise e determinar, por exemplo, qual a quantidade 
de sódio diária ingerida no consumo de refrigerantes variados, inibindo o acesso 
a um referencial para prever problemas decorrentes de consumo elevado de 
sódio. Ainda que a RDC No 429 e a IN No 75 pretendam normatizar as 
informações nutricionais na rotulagem, o parágrafo único do artigo 51 da RDC 
No 429 prevê a “revisão desta Resolução poderá ser motivada antes da sua 
entrada em vigor, em função dos resultados da negociação de harmonização 
da rotulagem nutricional no Mercosul”, o que, certamente, deverá provocar 
muitas adequações na Resolução, até que ela entre em vigor, o que, 
certamente, não vai facilitar sobremaneira a compreensão e a interpretação 
das informações contidas nos rótulos dos produtos embalados. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O crescente aumento da população humana e um 
desenvolvimento nas mais diversas áreas, promove o esgotamento dos 
recursos naturais, afetando sistematicamente o meio ambiente. A população 
cresce exponencialmente como ocorre, também, em relação ao número de 
óbitos, fato este agravado a partir de 2020, devido à pandemia do COVID-19. 
De forma generalizada, constata-se desconhecimento generalizado pela 
população sobre o impacto ambiental que os cadáveres causam após 
sepultamento. Neste contexto existe uma agravante, qual seja, os cadáveres 
em decomposição carregam bactérias e vírus, colocando em risco o meio 
ambiente e, por consequência, a saúde pública. A legislação básica sobre o 
tema, que trata desta questão são: a) Serviços funerários: Lei 5.321/14, Lei 
2.424/99; Lei 8.987/95; (Lei Federal); Lei 3.376/04; Decreto 28.606/07; 
Decreto 28.775/08; RDC 33/2011 - ANVISA; e b) Serviços Cemiteriais: Lei 
2.424/99; Lei 8.987/95; e Decreto 20.502/99. A estes dispositivos legais, 
acrescenta-se a Resolução CONAMA 335/2003 e 368/2006, que tratam de 
licenciamento  ambiental de cemitérios (BRASIL, 2003; COSTA, 2004; 
MACEDO, 2007). OBJETIVOS: O presente trabalho tem por objetivo ressaltar 
o impacto dos cemitérios com uma fonte potencial de poluição, podendo 
causar impactos ambientais no solo e lençóis freáticos em razão da liberação 
de substâncias orgânicas e inorgânicas e microrganismos patogênicos. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foi promovido o levantamento dos 
instrumentos legais que regulamentam os cemitérios no Brasil, com destaque 
para os riscos que oferecem em termos de contaminação ambiental e de 
saúde pública. RESULTADOS: A preocupação com a proximidade dos 
cemitérios das cidades vem desde o Século XVIII, mas a preocupação com a 
poluição causada pelos cemitérios é bem mais recente (MACEDO, 2007). 
Segundo Marques da Silva, da Universidade São Judas Tadeu, em São 
Paulo, um cadáver de cerca de 70 kg pode produzir, em média, 30 litros de 
resíduos líquidos (necrochorume), sendo que 10% (3 litros) são soluções 
líquidas de metais pesados e por substâncias como cadaverina e putrescina, 
as substâncias responsáveis pelo desagradável odor de carne em 
decomposição (MACEDO,2007). Um estudo da Organização Pan Americana 
da Saúde destaca que o necrochorume diluído em água alcança um raio 
superior a 400 m (ANGELO, 2002). Amostras da água subterrânea feitas ao 
redor dos cemitérios com sepultamentos recentes constataram a 
contaminação da água por íons cloreto e nitrato, vírus, bactérias e 
necrochorume, que é composto de sais minerais, água, substâncias 
orgânicas degradáveis, grandes quantidades de vírus e bactérias e outros 
agentes patogênicos. Os cadáveres, dependendo das condições do 
ambiente, sofrem processos destrutivos, como autólise e/ou putrefação. Na 
autólise, as células do corpo são dissolvidas por enzimas do próprio corpo; e 
na putrefação ocorre a decomposição dos órgãos e tecidos por 
microrganismos, ocorrendo liberação de gás sulfídrico, dióxido de carbono, 
metano, amônia, enxofre, fosfina, entre outros. Se a umidade do solo for alta, 
pode ocorrer a saponificação, que é um processo que retarda a 
decomposição do cadáver. Nos cemitérios brasileiros, em razão do clima 
quente e úmido, e da invasão das sepulturas por águas subterrâneas e 
superficiais, a saponificação é comum. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
solução para o destino final dos cadáveres não basta ser sanitária e 
ambientalmente correta, deve ser também moral, social, religiosa e 
eticamente aceitável pela sociedade. Encontrar o equilíbrio entre os 
interesses econômicos que o desenvolvimento urbano estimula, e o 
desenvolvimento sustentável, não é tarefa fácil, visto que o controle das 
atividades humanas depende de critérios, valores objetivos e subjetivos, e de 
mudanças de postura da população. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: De acordo com Martelli e Dandaro (2015), a adequação de 
processos na indústria é um fator essencial para manter-se competitivo no 
mercado, uma vez que é necessário buscar cada vez mais a satisfação dos 
clientes em paralelo com a redução de custos demandados no processo 
produtivo. Dessa forma torna-se evidente a necessidade da implementação de 
uma eficiente logística interna através de novas tecnologias e processos 
organizacionais. Ainda segundo Souza (2011), é indispensável à existência de 
um controle eficiente com o objetivo de suprir as demandas produtivas da 
organização, e esse controle é melhor representado pelo setor de almoxarifado 
que deve possuir um sistema de controle que garanta a alimentação dos 
processos produtivos de forma a garantir uma disponibilidade mínima que 
garanta a produção constante, caso contrário o fluxo produtivo pode parar, 
gerando prejuízos. Para Martelli e Dandaro (2015), o correto gerenciamento do 
estoque depende de um controle mais efetivo dos recursos ali alocados. O 
armazenamento deve ser acompanhado de conhecimentos sobre a melhor forma 
de ser realizado, como por exemplo: onde colocar o material, qual a quantidade 
necessária a se estocar, como transportar os produtos, agregando desta forma 
valor ao negócio. OBJETIVOS: Analisar os procedimentos atualmente aplicados 
ao gerenciamento de estoques no almoxarifado de uma pequena serralheria 
localizada na cidade de Coimbra no interior do estado de Minas Gerais. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: O presente trabalho tem como natureza uma 
atividade aplicada, com pesquisa de campo de abordagem qualitativa e se 
classifica quanto aos objetivos como exploratória. A análise qualitativa envolveu: 
a) entrevista ao responsável pela empresa e a funcionária responsável pelo 
almoxarifado. Na análise qualitativa, a coleta de dados foi desenvolvida como 
descrito. Foram realizadas 2 (duas) visitas na sede da empresa, onde foram 
desenvolvidas as seguintes atividades: Reconhecimento do setor, dos materiais 
e dos métodos de controle aplicados; Entrevista com a profissional responsável 
pelas atividades voltadas ao almoxarifado para o levantamento dos problemas 
que ela enxerga no setor e nos processos, bem como quais são os principais 
problemas; Compilação de dados; Identificação das possíveis causas dos 
problemas; Criação de um plano de ações; Apresentação e ajuste de acordo com 
a realidade da empresa; e Treinamento com a responsável pelas atividades 
voltadas ao almoxarifado. RESULTADOS: a análise qualitativa revelou a 
existência de não conformidades relacionadas ao processo de controle da 
entrada e saída de materiais do almoxarifado, gerando uma ineficiência no 
processo de gestão conforme apresentado na Figura 1, a seguir. Para sanar os 
problemas apresentados no diagrama de causa e efeito foram propostas ações 
voltadas à correção de falhas e melhorias no gerenciamento do setor, bem como, 
treinamento da funcionária responsável. 
 
Figura 1. Diagrama de causa e efeito (Fonte: o autor;2021) 

 
FALHAS NO PROCESSO DE GESTÃO DO ALMOXARIDADO. 

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo demonstrou a importância da 
aplicação de procedimentos bem definidos para gestão do almoxarifado, de 
forma a identificar não conformidades e corrigi-las, evitando possíveis prejuízos. 
As propostas citadas neste trabalho foram apresentadas à empresa, sendo bem 
aceitas pelo responsável que se mostrou interessado na aplicação das melhorias 
citadas. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Manter uma organização viva e operante, tornar os negócios 
desta viáveis e crescentes é uma tarefa que requer o enfrentamento de desafios 
cada vez mais expressivos, visto que o mercado está a cada dia mais 
competitivo. Desta forma enxergar e compreender os aspectos internos e 
externos que se relacionam com a organização é de fundamental importância 
para obter vantagens frente a concorrência, bem como, mantê-las no contexto 
de um mercado cada vez mais competitivo. Com base em Fernandes et al. 
(2011), infere-se que a concorrência é um exemplo de fator externo que deve ser 
amplamente analisado visto o impacto direto que pode representar para a 
vitalidade da organização. Fazendo uma comparação entre o mercado e um 
cenário de guerra onde equiparamos a concorrência ao inimigo e fazendo uma 
análise histórica percebe-se que enxergar e compreender os aspectos internos 
e externos é algo que já existia antes do surgimento das organizações, sendo de 
fundamental importância para o sucesso em batalhas. Segundo Oliveira et al. 
(2017), dentre outras ferramentas existentes para realização de um planejamento 
estratégico nas organizações, uma que ganhou e vem ganhando mais espaço e 
a ferramenta denominada Matriz SWOT, a qual se baseia na análise do cenário 
interno e externo das organizações, sem apresentar processos de alta 
complexidade, motivo que a está tornando cada vez mais popular. OBJETIVOS: 
Criar e aplicar uma matriz SWOT para a identificação dos pontos fortes e fracos 
relacionados aos ambientes internos e externos, bem como, iniciar a elaboração 
do diagnóstico estratégico em uma empresa prestadora de serviços em 
Engenharia de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O presente trabalho tem como natureza uma atividade 
aplicada, com pesquisa de campo de abordagem qualitativa e se classifica 
quanto aos objetivos como exploratória. A análise qualitativa envolveu: a) 
entrevista aos sócios e aos clientes da empresa. A coleta de dados foi feita com 
a aplicação de questionários encaminhados aos sócios e clientes. O questionário 
enviado aos sócios foi composto de 6 questões abertas sobre suas percepções 
das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ligadas ao negócio. O 
questionário enviado aos clientes foi composto de 5 questões de múltipla 
escolha, onde os clientes deveriam expor sua percepção sobre o grau de 
importância de áreas diretamente ligadas à empresa avaliada. Os dados foram 
organizados em uma matriz SWOT e em formulários criados no Google 
Formulário. RESULTADOS: A análise revelou uma ligação direta entre a 
avaliação dos sócios e a avaliação dos clientes, uma vez que determinadas 
fraquezas da empresa representam trabalhos de importância elevada aos 
clientes por ela atendidos. 
 

Atividades Departamento 
Nível de importância para os clientes 

Fraqueza relacionada Força relacionada Muito 
importante 

Importante 
Pouco 

importante 

Compartilha-
mento de 

informações 

Marketing e 
vendas 

35,7% 57,1% 7,1% Site 
Indicações; divulgação; 
ferramentas gratuitas ou 

de baixo custo. 

Visita técnica Consultoria 71,4% 28,5% 0% 
Agenda de visita técnica; 
mão-de-obra; instrução 

de trabalho. 

Conhecimento técnico; 
experiência; flexibilidade 

de agenda. 

Disponibilidade 
de atendimento 

Consultoria 42,9% 57,1% 0% 
Agenda de visita técnica; 
mão-de-obra; instrução 

de trabalho. 

Conhecimento técnico; 
experiência; flexibilidade 

de agenda. 

Treinamentos e 
reuniões 

Treinamento 8,5% 21,4% 0% 

Material, espaço, 
capacitação, 

investimento, rotina de 
treinamento 

Mão-de-obra capacitada; 
espaço do cliente. 

Espaço físico 
Treinamentos e 
Administrativo/ 

Financeiro 
21,4% 42,9% 21,4% Escritório. Espaço do cliente 

Quadro 1. Cruzamento de dados - Questionários respondido pelos clientes e Matriz 
S.W.O.T. (Fonte: o autor - 2021) 

 
Para análise dos dados obtidos foi realizado um cruzamento entre a percepção dos 
sócios sobre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ligadas ao negócio e 
a visão dos clientes sobre os serviços prestados, destacando os aspectos a serem 
priorizados em futuras ações de melhoria. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com a 
aplicação das pesquisas e uso da matriz observou-se que a empresa possui pontos 
fortes que são significativos para o negócio, porém, possui pontos fracos 
considerados importantes pelos clientes, que devem ser priorizados de forma 
imediata para correção de falhas e não comprometimento da qualidade dos 
serviços e da imagem da empresa. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A competitividade das empresas vem sendo 
considerada um fator primordial para a sobrevivência e crescimento 
das organizações. Neste contexto, a Análise de SWOT permite 
identificar os fatores internos (forças e fraquezas) e externos 
(ameaças e oportunidades) que são favoráveis ou desfavoráveis à 
competitividade da organização. OBJETIVOS: O presente trabalho 
tem por objetivo desenvolver o planejamento estratégico da empresa 
Alemax, através da implementação da técnica de Análise SWOT. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Para alcançar os objetivos 
propostos, implementou-se a Análise de SWOT que possibilitou 
identificar as relações internas e externas da empresa. Essa técnica 
é representada pelo diagrama da Matriz SWOT que apresenta uma 
análise de cenário dividida em dois elementos: ambiente interno 
(forças e fraquezas) e ambiente externo (oportunidades e ameaças). 
As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual da 
empresa, relacionadas a fatores internos. Por outro lado, as 
oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão 
relacionadas a fatores externos ao ambiente da organização 
(FUSCALDI, 2008). Após estabelecer os componentes da Matriz 
SWOT, é necessário cruzar as oportunidades com as forças e as 
fragilidades com as ameaças, buscando estabelecer estratégias que 
minimizem e monitorem os aspectos negativos e maximizem as 
potencialidades. RESULTADOS: A empresa escolhida para análise 
trata-se de uma loja de produtos agropecuários, localizada no Buieié, 
zona rural de Viçosa-MG, em que, trabalha com vendas em atacado 
e varejo de produtos destinados a alimentação animal, veterinários e 
ferramentas. Presente no mercado a apenas 2 anos, se fez 
necessário uma Análise de SWOT para apresentar a mesma seus 
benefícios e questões a serem melhoradas, como a falta de um 
software qualificado, permitindo que a empresa consiga ter uma 
visão clara e objetiva sobre quais são suas forças e fraquezas no 
ambiente interno, e suas oportunidades e ameaças no ambiente 
externo (SILVA, 2011). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante os 
aspectos observados durante a Análise de SWOT foi possível 
perceber que a empresa possui grandes vantagens a serem 
maximizadas e que as colocam a frente de outras que já possui mais 
tempo de mercado, como o fato de escolher uma localidade que não 
haveria concorrência e poder oferecer praticidade com entregas aos 
seus clientes. Dado isso e diante os dados colhidos, foi possível 
traçar um plano de ação para a Análise de SWOT, em que se avalia 
o que a empresa deve potencializar e minimizar. A empresa foi 
orientada a manter seus pontos fortes como a entrega a domicílio, 
manter os preços e as formas de pagamento já existentes, porém 
buscar adquirir uma máquina de cartão de crédito e manter o prazo 
de pagamento já estabelecido. Entretanto, é necessário buscar 
profissionais qualificados para o setor ou incentivá-los a realizar 
cursos de capacitação. Além disso, deve-se procurar aumentar seu 
local de estoque quando a empresa estiver em períodos de maior 
lucratividade. Nota-se então que a empresa precisa se modificar 
internamente para conseguir melhorias e metas mais altas, mas que 
se apresenta com objetivos ambiciosos e que após a Análise de 
SWOT, a mesma se encontrará a frente das demais concorrentes.  
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Segundo CHIAVENATO (1985) ao longo de toda sua 
história, o homem sempre inventou maneiras de melhor utilizar os seus 
esforços para assim, conseguir melhores resultados de suas ações. Dentre 
todas as criações do homem, aquela que avulta e se sobressai por ser a 
mais complexa e maravilhosa é indiscutivelmente a empresa. Atualmente, 
as micro e pequenas empresas (MPEs) têm sido foco da atenção de diversos 
setores do mercado devido ao seu enorme potencial de criação de emprego 
e renda. Segundo dados da SEBRAE (2018), se tem no Brasil 
aproximadamente 18 milhões de pequenos negócios, sendo 7 milhões de 
micro e pequenas empresas. Para o Ministério da Economia (2020), o Brasil 
ultrapassou a marca de 10 milhões de Microempreendedores Individuais 
(MEI). Juntos, MPEs e MEI representam 99% de todas as empresas do país 
e são responsáveis por cerca de 30% do PIB. Esses dados demonstram a 
importância de incentivar e qualificar os empreendimentos de menor porte, 
pois isoladamente uma empresa pode representar pouco, mas juntas, são 
decisivas para a economia. OBJETIVOS: O presente projeto tem como 
objetivo estudar a logística administrativa em uma microempresa familiar no 
ramo de compras e varejo na Zona Rural de Cajuri-MG, visando observar, 
em campo, as práticas adotadas no empreendimento em estudo e os 
desafios enfrentados no dia a dia. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
Visando identificar e esclarecer os fatores que determinam e contribuem 
para o processo empresarial, foi desenvolvido um estudo de caso em uma 
microempresa familiar de pequeno porte, situada na Capivara dos Gomes, 
Zona Rural de Cajuri-MG, de natureza descritiva com abordagem qualitativa, 
pesquisando os métodos administrativos adotados, descrevendo e 
avaliando as práticas, sugerindo melhorias através da análise de SWOT. 
RESULTADOS: Por se tratar de um comércio pequeno e familiar, todos os 
processos administrativos e operacionais, dentre eles o abastecimento das 
prateleiras, entregas, pedidos, pagamentos etc., são executados pelos 
indivíduos da família, o dono, a esposa e os filhos, pois não há funcionários 
contratados ou terceirizados no estabelecimento. Baseado em uma reunião 
com o proprietário para um diagnóstico estrutural e uma análise interna e 
externa, a ferramenta SWOT foi utilizada e os pontos fortes, as 
oportunidades, os pontos fracos e as ameaças foram identificados e foi 
possível identificar suas implicações nas estratégias e propostas a serem 
traçadas, sendo possível conhecer melhor tudo o que está envolvido no 
empreendimento; eliminar os pontos fracos; compreender oportunidades a 
partir de seus pontos fortes; corrigir pontos fracos, a fim de não ser 
surpreendida futuramente por incertezas e aumentar as chances de vitória. 
Abaixo, segue a análise de SWOT representando todos os aspectos da 
empresa abordados.  
 

AMBIENTE PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Interno 

Forças (S) 
- Conhecimento de mercado; 
- Fidelidade dos clientes; 
- Qualidade dos produtos. 

Fraquezas (W) 
- Controle e organização; 
- Localização afastada; 
- Tamanho do estabelecimento. 

Externo 

Oportunidades (O) 
- Bom estoque; 
- Alta demanda de bebidas; 
- Variedade de fornecedores. 

Ameaças (T) 
- Concorrência de mercados maiores; 
- Crise econômica; 
- Inadimplência. 

Tabela 1: Matriz de SWOT da microempresa comercial (Fonte: A autora) 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O levantamento dos pontos fortes e fracos do 
local permitiram identificar os fatores internos e externos que podem influenciar 
diretamente nos resultados da empresa. Durante as pesquisas foi possível 
concluir que alguns pontos precisam ser melhor planejados e executados, para 
que as tomadas de decisão sejam aprimoradas. Sugere-se estabelecer planos 
de ação e estratégias com o objetivo de auxiliar na profissionalização da gestão 
da empresa e na otimização de seus resultados.  
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: No universo das micro e pequenas empresas (MPE), é 
comum o foco nas decisões rápidas do dia a dia, buscando resolver 
questões operacionais, deixando para trás questões estratégicas, 
administrativas, financeiras e de controle. Para OLIVEIRA (2007), o 
planejamento estratégico visa estabelecer os caminhos e programas de 
ação que devem ser seguidos para alcance dos objetivos, metas e 
desafios empresariais. As empresas, em todos os segmentos, procuram 
sempre estabilidade no mercado, de forma duradoura e lucrativa, porém, 
com o mercado altamente competitivo, é difícil que essas expectativas 
se tornem realidade, principalmente quando não se adotam ferramentas 
gerenciais apropriadas. Neste contexto, percebe-se o Planejamento 
Estratégico como ferramenta indispensável para os empreendedores, 
auxiliando diretamente no processo de tomada de decisão e no alcance 
de resultados, permitindo uma visão mais ampla do negócio, de suas 
características e de seus pontos fortes e fracos, que poderão ser 
utilizados para que a empresa estabeleça novas metas, oriente seus 
processos e realize seus objetivos. OBJETIVOS: O presente projeto tem 
como objetivo planejar e aplicar estratégias operacionais e comerciais 
em uma microempresa familiar na Zona Rural de Cajuri-MG, que 
comercializa produtos de necessidade básica e utilitários do dia-a-dia, 
com variedade de marcas reduzidas, fornecendo apenas aos moradores 
locais, visando melhorias em seus processos e resultados. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Visando identificar e esclarecer os 
fatores que determinam e contribuem para o processo empresarial, foi 
desenvolvido um estudo de caso em uma microempresa familiar de 
pequeno porte, situada na Capivara dos Gomes, Zona Rural de Cajuri-
MG, de natureza descritiva com abordagem qualitativa, não utilizando 
métodos estatísticos para análises de dados e considerando a 
microempresa em questão como fonte direta para obtenção de dados, 
estudando as questões com profundidade e detalhes, identificando os 
principais desafios de elaboração e execução do Planejamento 
Estratégico. RESULTADOS: Fundamentada pela pesquisa bibliográfica, 
a proposta para implementação do planejamento estratégico foi 
elaborada. O diagnóstico empresarial se baseou na matriz SWOT 
desenvolvida por AMARO (2021). Foi realizada uma reunião com o 
proprietário e seus familiares para formulação do plano estratégico de 
acordo com as condições do local, considerando as dificuldades e 
potencialidades existentes. Foram destacados pelo proprietário, a falta 
de controle e organização e a inadimplência dos clientes, necessitando 
assim de uma maior atenção. Para a falta de controle e organização, foi 
proposta a implantação de software para organização da loja, como 
entradas e saídas, fluxo de caixa, estoque de mercadorias, vendas etc. 
para melhoria dos processos de monitoramento e como consequência 
da implantação do sistema, será possível controlar o nível de 
inadimplência dos clientes, identificando os clientes que compraram a 
crédito e implantar o processo de crédito e cobrança. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a elaboração do Planejamento 
Estratégico, compete agora acompanhar a implementação do mesmo, 
para que assim seja possível perceber se os objetivos estão realmente 
sendo concretizados. Cabe ressaltar que as propostas têm um prazo de 
12 meses para execução, elaborando novas estratégias, fazendo disso 
um ciclo de melhoria contínua. Salienta-se que o sucesso do 
Planejamento Estratégico, também depende do acompanhamento 
realizado, pois é através dele que será possível avaliar o cumprimento 
dos objetivos, estratégias e metas estabelecidas, podendo corrigir falhas 
encontradas no caminho percorrido, cabendo ao proprietário e sua 
família executar esse processo de acompanhamento.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A Internet das Coisas está com o status de ser 
bastante promissora. Analistas e vendedores estão prevendo bilhões 
de dispositivos conectados que resolverão todos os tipos de 
problemas em casas e empresas. Mas algumas inconsistências já 
estão começando a aparecer. Por exemplo, erros e vulnerabilidades 
encontradas em itens que são classificados como IOT nos mostram 
o quanto deve ser trabalhado este conceito. A ideia, de fato, é que 
possamos ter uma certa automação e facilidades em nosso dia a dia. 
Porém, qual o risco? OBJETIVO: Desenvolver um referencial teórico 
sobre o tema Internet das Coisas (IOT). ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Esta pesquisa é classificada como exploratória e 
consiste em analisar os problemas relacionados à implantação de 
ferramentas IOT em empresas e residências. RESULTADOS: 
Segundo Kevin Ashton, o termo IOT foi criado quando se apresentou 
a ideia de etiquetar eletronicamente os produtos de uma empresa, 
facilitando a logística do processo de produção de uma fábrica. IOT 
é o encontro de duas partes distintas: a comunicação humana 
facilitada pela internet e o mundo real representado pelas coisas nele 
existentes. Este encontro faz com que, por exemplo, um computador 
não dependa de uma pessoa para ser usado, pois ele pode se usar 
e, assim, as “coisas” estariam conectadas em uma rede, de forma 
inteligente, onde elas próprias poderiam tomar decisões por si só 
(KEVIM ASHTON, 2015). Para muitos desenvolvedores, nenhum 
sistema é totalmente seguro e, com o avanço acelerado da IOT, 
também é um fato o crescimento da falta de segurança. Para alguns 
especialistas, um recurso básico de segurança, a criptografia de 
dados, raramente é usada de ponta a ponta, ou seja, do produtor ao 
consumidor de dados. Com o avanço da computação quântica, a 
criptografia não será suficiente para proteger os dados, já que estes 
computadores poderão descriptografar informações em velocidade 
cada vez maior (MARCOS MUCHERONI). CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: a análise das críticas apresentadas mostra que, com o 
avanço da tecnologia, surgem novos desafios. Como a IOT é uma 
tecnologia relativamente nova e por estar em desenvolvimento, não 
foram apresentados todos os conceitos e suas aplicações. Cada vez 
mais produtos vêm aderindo à tecnologia IOT, fazendo com que a 
segurança tenha que ser trabalhada constantemente. Até hoje, há 
apenas um padrão que atenda a segurança básica de um produto 
que adere ao IOT. Produtos distintos apresentam vulnerabilidades 
distintas, exigindo que seja trabalhada a segurança específica e 
necessária para tal produto, e não uma para todos. Para que tal 
tecnologia possa atingir um patamar acima ao de hoje, em questão 
de segurança, será necessário um grande avanço na segurança das 
redes onde os equipamentos IOT estarão inseridos. 
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ANÁLISE DO IMPACTO DA PANDEMIA EM e-COMMERCE DE 
SUPERMERCADO: ESTUDO DE CASO EM VIÇOSA-MG. 

 
Matias Silva DIAS (Curso de Engenharia de Produção, FDV, Viçosa-MG) 

Anderson Donizete MEIRA (FDV, Viçosa-MG) 
 
Palavras-chave: Impacto da pandemia no e-commerce, Aumento de 

vendas, e-Commerce. 
Agência de fomento: FDV 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O e-commerce do supermercado em estudo foi inaugurado em 
janeiro de 2019, sendo o pioneiro na cidade de Viçosa-MG a aderir a essa 
modalidade, inovando na busca de oferecer mais conforto e opções a seus 
clientes. Contudo, em 31 de Dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) recebeu a notificação de casos de pneumonia na cidade de Wuhan na 
China, provocada por um novo tipo de vírus do SARS-COV-2. No dia 11 de março 
de 2020 foi classificado como pandemia e já se apresentava em praticamente 
todos os continentes. Foi criado decretos de isolamento social no qual comércios, 
escolas e transportes públicos foram interrompidos totalmente ou parcialmente, 
os que continuaram classificados como essenciais no caso do supermercado, 
havia grande restrições de uso. A pandemia afetou a forma de trabalho, que 
passou do modo presencial para o estilo home office, exceto as atividades 
essenciais. Com a população em isolamento social, houve um aumento 
significativo na procura dos serviços de entrega a domicílios e compras pela 
internet, impactando diretamente nas vendas e na adesão de novos clientes ao 
supermercado. OBJETIVOS: Analisar os impactos da Pandemia nas atividades 
do e-commerce em um supermercado da cidade de Viçosa-MG. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: A pesquisa aqui proposta se classifica como quantitativa. 
Segundo Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa 
que atua sobre um problema humano ou social, é baseada no teste de uma teoria 
é composta por variáveis quantificadas em números, as quais são analisadas de 
modo estatístico, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas na 
teoria se sustentam ou não. RESULTADOS: Inaugurado em março de 2019 o e-
commerce possuía 1.210 clientes cadastrados. Já no ano de 2020 com a 
pandemia esse número passou para 4.500 usuários, um aumento de 3.290 novos 
clientes. Na figura tem-se o comparativo do número das vendas do ano de 2019, 
anterior a pandemia e 2020 durante a pandemia. 

 
Figura 1. Comparativo de vendas 2019 x 2020. Fonte: O autor. 
 
No dia 20 de março de 2020, a fim de conter a propagação do vírus, a Prefeitura 
de Viçosa criou medidas restritivas como: rodízio de CPF e barreiras sanitárias 
nas rodovias e estradas rurais que dão acesso à cidade, controlando a circulação 
de veículos e pessoas. As barreiras tiveram seu encerramento no dia 10 de 
setembro de 2020. Observando o gráfico acima notamos o quanto a pandemia e 
as medidas restritivas adotadas pela Prefeitura impactaram diretamente nas 
vendas do e-commerce. Comparando os meses de março a dezembro (2019-
2020), respectivamente, houve aumento no valor das vendas de 
aproximadamente 417,6 %. Nota-se também que após o fim das barreiras e do 
controle do CPF, as pessoas retornaram parcialmente a sua rotina, embora 
estando em período pandêmico, voltaram a frequentar novamente o 
supermercado. Isso explica a queda nas vendas do site referente ao mês de 
outubro e novembro. Já em dezembro as vendas do e-commerce aqueceram 
novamente devido às festividades de natal e ano novo, deu-se também um 
aumento no número de casos confirmados de Covid 19 na cidade de Viçosa-MG 
neste mesmo mês contribuindo para que parte dos clientes voltasse a fazer suas 
compras pelo site do e-commerce. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pandemia 
alavancou as vendas do e-commerce do supermercado em análise, além de um 
ganho de 271,9 % de novos clientes o aumento das vendas nos dá indícios que, 
mesmo após a pandemia, o e-commerce se manterá com um bom número de 
vendas e adesão de novos clientes, uma vez que, parte das pessoas que tinham 
receio da compra on-line adotaram essa modalidade de forma assíduo.  
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Palavras-chave: Satisfação de clientes, E-commerce 
supermercado, Análise de satisfação. 

Agência de Fomento: FDV 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A forte concorrência faz com que a tecnologia e a 
inovação, sejam diferenciais para a liderança do mercado consumidor. 
Diante disso, o supermercado em estudo se dedica para atingir a 
excelência no seu segmento, destacando-se de seus concorrentes por 
buscar sempre a inovação e a satisfação de seus clientes, superando 
sempre as suas expectativas. Para Cobra (1997, p. 16) “manter os 
clientes satisfeitos não basta, ou seja, não se mantêm clientes apenas 
satisfeitos. É preciso encantá-los, ou melhor, é preciso surpreendê-los”. 
Conhecer profundamente o consumidor de seus produtos ou serviços é 
fundamental, pois à medida que a empresa consegue entender as 
necessidades, pode desenvolver diferenciais que criem um valor que 
esteja de acordo com a percepção desses clientes (PAIXÃO, 2012). 
Atento a isso, o supermercado foi um dos pioneiros a aderir ao e-
commerce na cidade de Viçosa-MG, visando oferecer aos seus clientes 
os melhores produtos no conforto de sua residência buscando sempre 
pela excelência de seu atendimento. OBJETIVOS: Analisar a satisfação 
dos clientes em relação aos serviços prestados pelo site do 
supermercado localizado na cidade de Viçosa- MG. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foi desenvolvido um estudo de caso, de natureza 
descritiva e abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de 
coleta um questionário padronizado, com perguntas abertas e fechadas, 
aplicado aos clientes do supermercado. RESULTADOS: Os resultados 
apresentados pelo questionário mostram que o e-commerce do 
supermercado está no caminho certo, uma vez que, a maioria dos 
clientes apontaram estar satisfeitos com os produtos e serviços 
ofertados pelo site. Com relação às dificuldades de navegação pelo site 
e encontrar os produtos desejados, uma pequena parte dos clientes 
tiveram algum tipo de problema, necessitando entrar em contato com a 
equipe de suporte do supermercado para elucidação desses problemas. 
Esse dado sugere que melhorias no site sejam efetuadas, como por 
exemplo: torná-lo mais intuitivo, manter as fotos dos produtos sempre 
atualizadas e acrescentar uma melhor descrição do mesmo. Já o suporte 
da equipe recebeu uma boa avaliação pelos clientes, no qual 88 % 
alegaram contentamento com o atendimento. As entregas dentro do 
prazo e a qualidade dos produtos, são a parte mais importante para a 
satisfação dos clientes, por esse motivo deve-se ter uma atenção 
especial. No Início da pandemia que estamos vivenciando, o 
supermercado encontrou dificuldades de cumprir os prazos e horários 
pré-estabelecidos para a realização das entregas, devido a um aumento 
atípico da demanda, para a qual a empresa não estava preparada. Esse 
aspecto contribuiu para que o pedido de 13% dos clientes sofresse 
atraso, colaborando para que uma pequena parte ficasse insatisfeita. No 
que se refere a qualidade dos produtos recebidos, 88,2% estão 
totalmente satisfeitos, sendo a que a maior parte das reclamações são 
pontuais e estão relacionadas ao setor de hortifrutigranjeiros, devendo a 
equipe desenvolver plano de ação para minimizar as queixas e aumentar 
o índice de satisfação de seus consumidores. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Diante do exposto, o e-commerce do supermercado está 
atendendo as expectativas de seus usuários e consolidando a eficiência 
dos serviços prestados à comunidade de Viçosa e região, devendo 
corrigir algumas falhas pontuais no setor de hortifrutigranjeiros. Sugere-
se que, seja destinado um funcionário do supermercado devidamente 
treinado para realizar a separação dos itens desse setor prezando pela 
qualidade e bom estado de conservação do mesmo. 
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MAPEAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE POMPEU-MG. 
 

Andreza Cristina Santiago FERREIRA 
(Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, FDV, Viçosa-MG)) 

Dalila Fernandes CAMPOS (Orientadora, FDV, Viçosa-MG) 
Aline Santana de OLIVEIRA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Mapeamento, Estradas vicinais, Geotecnologias. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: As estradas rurais são obras de infraestrutura de grande 
importância, tanto para as comunidades rurais, quanto para áreas urbanas. Nas 
áreas rurais, possibilitam a população ter acesso aos serviços básicos 
disponibilizados nas áreas urbanas, como saúde, educação, lazer, trabalho etc. 
Além disso, toda a produção agropecuária e florestal depende dessa obra para ser 
escoada e abastecer os centros urbanos. Segundo Baesso e Gonçalves (2003), as 
estradas rurais, podem ser definidas como o conjunto de pequenas vias que 
compõem o sistema capilar do transporte, sendo responsáveis fundamentalmente 
pelo escoamento da produção agrícola. O conhecimento da extensão e das 
condições da malha viária rural não pavimentada de um município, o levantamento 
em campo das condições superficiais, constitui o primeiro passo a ser dado por 
órgão municipal para melhorar o gerenciamento dessas vias e para a definição de 
estratégias de manutenção mais adequadas. O cadastramento das estradas e a 
consolidação do banco de dados atualizados, torna mais efetiva as análises, do 
setor público para a tomada de decisão de intervenções, que considerem a 
otimização de critérios técnicos, social e ambiental para atender as necessidades 
dos seus usuários. Na maioria das vezes, os órgãos responsáveis por essas vias, 
as prefeituras municipais, não dispõem de recursos financeiros suficientes e 
conhecimentos técnicos adequados para a sua manutenção e reabilitação, o que 
resulta em superfícies de rolamento com condições inadequadas de tráfego, 
dificulta a circulação de pessoas e bens de capital e acarreta danos ambientais 
consideráveis, como o assoreamento de corpos d’água e o lançamento de 
sedimentos provenientes de material carreado pelas águas das chuvas sobre áreas 
agricultáveis (SILVA, 2009). O conhecimento da extensão, assim como o 
levantamento em campo das condições superficiais da malha viária rural não 
pavimentada de um município, constitui o primeiro passo a ser dado para melhorar 
o gerenciamento dessas vias e para a definição de estratégias de manutenção mais 
adequadas OBJETIVO: Esta pesquisa apresenta o mapeamento das estradas 
rurais não pavimentadas do município de Pompeu-MG, para o conhecimento da 
sua extensão, condições, declividade e hidrografia do local. Assim como a indicação 
da construção das barraginhas, para a minimizar o escoamento das águas da chuva 
e evitar a sua concentração em determinados pontos críticos da plataforma da 
estrada, visando a melhoria das condições de trafegabilidade, principalmente nas 
rotas transporte escolar. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Para a elaboração dos 
mapas das estradas rurais em manutenção percorridos, foi realizado o 
levantamento, durante o mês de agosto com a equipe de funcionários da prefeitura 
do município. A coleta dos dados, referentes aos pontos nos trajetos percorridos, 
foi realizado com um receptor de sinal GPS-GPS Essentials. Após análise dos 
dados, chegou-se à construção dos mapas referentes à localização, declividade, 
hidrográfica das estradas não pavimentadas em estudo. RESULTADOS: A 
influência da altitude e declividade também foi analisada, e verificou-se através do 
perfil topográfico que uma grande maioria de pontos apontados nos mapas 
elaborados, está localizada entre diferentes declividade e altitude. Fato este que 
dificulta o escoamento das águas da chuva, fazendo com que exista uma 
concentração em determinados pontos críticos na estrada. Estradas como essas 
além de serem prejudicadas pela sua localização no perfil topográfico, sofrem a 
influência da drenagem dos açudes e retentores de água. Através dos mapas 
apresentados é possível visualizar que a bacia contribui para a chegada da água 
nas estradas. Isso reforça a importância de uma manutenção adequada, com a 
melhoria das condições de drenagem, nos pontos críticos, para assegurar o 
transporte escolar. Com o conhecimento da extensão das estradas não 
pavimentadas, levantamento em campo das suas condições, localização dos seus 
pontos críticos, declividade, hidrográfica visualizados em mapas, é possível ter um 
controle maior sobre a gestão da manutenção da malha viária municipal, com uma 
logística apropriada que prioriza a sua realização para manter a trafegabilidade, 
assegurando principalmente o transporte escolar e a qualidade de vida dos seus 
usuários. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Essas informações servirão de suporte para 
Prefeitura Municipal de Pompeu-MG, na gerência de manutenção dessa via que 
pode ser aplicada pelos administradores no gerenciamento da malha viária rural. 

   
Estradas rurais não asfaltadas Mapa da hidrografia Mapa de elevação 

 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chave: Energia solar, Logística, Sustentabilidade. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Neste trabalho são descritas experiências obtidas em 
estágio realizado em uma empresa de energia solar na cidade de 
Viçosa-MG. A função designada foi acompanhar e aprender como é a 
logística desse estabelecimento bem como entender a importância da 
energia solar no cenário regional e mundial. Considerando o fato que 
MG é o estado com maior potência instalada de energia solar na 
geração distribuída, o presente trabalho vem somar informações ao 
setor, uma vez que o crescimento das instalações fotovoltaicas em 
Viçosa-MG representa um recorte desta expansão. Segundo recente 
mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
(ABSOLAR), a região possui 938,1 megawatts (MW) em operação nas 
residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios 
públicos. O Brasil tem papel de destaque entre as 30 nações com 
capacidade superior a 1 GW de potência instalada, como informado 
pela ABSOLAR. A expansão do setor é tendência mundial. Como 
exemplo, podemos citar a Marinha Americana que, em busca de 
autonomia em seu poder no setor, trabalha em uma aeronave 
chamada Skydweller, com capacidade de voar durante 90 dias usando 
painéis solares instalados em suas asas, possibilitando redução de 
custos. O veículo possui asas de envergadura de 71 m, tendo cerca 
de 270 m2 cobertos por painéis solares. Com capacidade de carga em 
torno de 400 kg. Este é mais um exemplo que impulsionará as 
tecnologias de painéis solares em outros ramos além do uso 
doméstico. A energia solar fotovoltaica é energia alternativa, limpa, 
renovável e sustentável que tem grande potencial de crescimento 
devido à incidência da radiação na localização do país no globo. Para 
que seja explorada corretamente no contexto da distribuição e 
produção de painéis solares, um bom planejamento logístico é crucial 
em todo negócio. OBJETIVOS: Relatar a experiência obtida em 
estágio no setor de logística e suprimentos em uma empresa de 
energia solar fotovoltaica e destacar a importância e o crescimento do 
setor e das empresas deste ramo do mercado. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O presente trabalho aborda a motivação do uso e 
a logística relacionada à energia solar, cujo processo envolve 
planejamento, execução, controle da distribuição de produtos e 
também a movimentação e armazenamento. Foi feito um controle de 
planilhas de dados que permitiram analisar e aplicar conhecimentos de 
logística. RESULTADOS: Foi obtido um compilado de informações 
que abrangem os aspectos básicos da energia solar bem como 
pesquisas sobre logística relacionada aos dados da empresa de 
energia solar onde foi realizado o estágio. Também foi destacada a 
importância do planejamento e qualidade de serviços prestados pela 
engenharia da empresa junto com a logística para o consumidor final. 
Foram verificadas as etapas das metas institucionais envolvendo 
prazos (os equipamentos têm prazo de até 15 dias úteis para chegar 
até o cliente) e  capacidade de atendimento em prazos específicos (os 
instaladores terminam o serviço no tempo estimado de até 5 dias para 
instalações menores e acima de 70 placas as instalações duram até 
15 dias). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foram obtidas informações 
introdutórias sobre a importância do setor de energia solar e dados de 
operação e crescimento da empresa. Foi verificado o potencial 
transformador desta área. Os dados coletados no estágio e as noções 
práticas permitiram implementar conhecimentos de logística vistos 
durante o curso de Engenharia de Produção da FDV.  
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PROCESSO DE FUNDIÇÃO POR GRAVIDADE 
EM MOLDE DE AREIA PARA PEÇAS DE ALUMÍNIO. 

 

Vanessa Aguiar da Silva BITARÃES 
(Curso de Engenharia de Produção, FDV, Viçosa-MG) 

Javier Ignácio Bravo CARREÑO (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Anderson Donizete MEIRA (Coorientador, FDV, Viçosa-MG) 

 

Palavras-chave: Fundição, Molde de areia, Alumínio. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O processo de fundição é utilizado pelo homem há mais de 
6.000 anos. A fundição se destaca dos outros métodos principais de processos 
de fabricação porque é um dos mais versáteis, principalmente quando se 
considera os diferentes formatos e tamanhos das peças que se pode produzir 
por esse processo. Entre os processos, a fundição em areia por gravidade é o 
que mais se destaca por ser o mais barato e o mais versátil processo. Para 
fabricar uma peça de alumínio em molde de areia, é necessário seguir as 
etapas de moldagem como construção das caixas de moldagem e preparação 
da areia de fundição, confecção do molde e macho, fusão do metal, vazamento 
no molde a fim de preencher a cavidade que tem a forma do modelo. Ao esfriar 
o material fundido voltará a ser sólido. Nesse momento deve-se retirar a peça 
quebrando o molde para a remoção. Após este processo, finalizamos com a 
retirada das rebarbas, limpeza da peça e acabamento. (FILHO, 2016). De 
todos os metais, o alumínio se destaca no processo de fundição por se tratar 
de um metal com baixo ponto de fusão de 660°C, excelente fluidez e leveza, o 
que permite ciclos mais rápidos de produção (BRANDÃO; LEIRIA E SANTOS, 
2018). OBJETIVOS: Este trabalho tem por objetivo preparar o processo de 
reprodução de uma peça metálica usando a técnica de fundição em molde de 
areia por gravidade e o alumínio como metal de construção. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: A presente pesquisa é de natureza aplicada com 
abordagem quali-quantitativa e procedimentos experimentais. Foi reproduzido 
o processo de construção do molde de areia para fabricação de uma peça de 
alumínio. Para realizar este procedimento foi necessário definir uma peça 
modelo, construir uma caixa de moldagem, preparar a areia com aglomerantes 
e construir o molde. Inicialmente, a peça foi previamente dividida ao meio, de 
forma a ficar duas metades. Uma das partes da peça foi posicionada dentro da 
caixa de moldagem, pulverizada com talco e iniciado o processo, colocando a 
areia aos poucos, compactando para que formasse o modelo da peça. Após 
completar toda a caixa com areia compactada, a mesma foi virada e encaixada 
na segunda metade da caixa. A peça foi posicionada exatamente por cima da 
outra para que o molde ficasse com o encaixe adequado. Posicionamos as 
mangueiras para formar os canais de entrada e saída e começamos 
novamente a colocar areia, compactando-a sempre para formar o molde da 
peça, até o enchimento de toda caixa. Logo em seguida os canais foram 
retirados e as caixas separadas para remoção das peças. Cuidadosamente as 
peças foram removidas, formando a cavidade do molde, conforme evidenciado 
na figura 01. RESULTADO: Foi construído um molde completamente 
operacional, pronto para fazer ensaios com o alumínio fundido. Não 
apresentou rachaduras ou imperfeições evidentes, mantendo as dimensões 
originais da peça usada como modelo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi 
possível construir um molde para fundição completamente operacional usando 
uma mistura de 41% de areia, 50% de argila, 9% pó de carvão e água na 
quantidade suficiente para umedecer a mistura. O molde apresentou 
consistência e está pronto para os ensaios de vazamento de alumínio fundido. 
 

Figura 01: Etapas da construção do molde de areia. 

 
Fonte: elaboração própria. 
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CONTROLE DE ESTOQUES NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS: 
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Anderson Donizete MEIRA (Coorientador, FDV, Viçosa-MG) 

 

Palavra-chave: Controle de estoques. 
Agência de fomento: FDV 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Estoque pode ser conceituado como o conjunto de 
materiais/produtos que ficam disponíveis, fisicamente, até o momento 
de ingressarem no processo produtivo da empresa, com destino à 
comercialização direta do consumidor final. Existe a necessidade de 
controle desses recursos para que não haja decepção de quaisquer 
clientes. A flexibilidade, agilidade, melhoria dos níveis de serviço, 
redução dos custos da cadeia de suprimento e o atendimento às 
necessidades dos consumidores compõem os principais fatores 
responsáveis pela modernização tecnológica de uma cadeia de 
suprimentos. Para as empresas que dominam o controle destes 
recursos, não lhe faltará demanda (VIEIRA,2006). Segundo Silva 
(2008), atualmente no mercado encontram-se sistemas que gerenciam 
atividades do armazém de forma integrada com o sistema de 
gerenciamento de informações da empresa, denominados sistemas de 
gerenciamento de armazéns. OBJETIVOS: Mapear e analisar 
criticamente os processos de estocagem em uma indústria de 
cosméticos em Viçosa (MG). ABORDAGEM METODOLÓGICA: O 
presente projeto inclui duas etapas distintas de pesquisa. Na primeira 
etapa, usando-se de instrumentos de observação direta (entrevistas 
com representantes de vendas e almoxarifes), foi executado um 
levantamento de dados, com o objetivo de conhecer entradas e saídas 
de produtos. Esse conjunto de dados foi organizado e deu suporte para 
o diagnóstico básico da área em estudo. RESULTADOS: Após o 
processo de produção, a quantidade produzida precisa ser lançada no 
software da empresa (ERP), responsável pelo controle de produção. 
Para tanto, recebe um código, classificado como lote do produto, para 
fins rastreáveis. Em seguida, ficam em quarentena por cerca de 3 dias, 
pois suas amostras serão analisadas pelo laboratório da empresa, que 
é responsável por garantir que o produto está dentro das 
recomendações estipuladas pela ANVISA. Após a quarentena, os 
colaboradores do setor de almoxarifado recebem os produtos e, 
imediatamente, fazem uma conferência de tudo que estão recebendo, 
para que não haja desacordo com o setor anterior. Algumas sugestões 
de melhoria contínua nos processos mapeados poderiam ser 
aplicadas, visando a garantia da qualidade dos produtos finais. A 
ampliação do setor de almoxarifado, juntamente com seus armários e 
prateleiras, contribuiria com as condições de trabalho dos 
colaboradores, facilitando o acesso aos produtos e tornando o 
ambiente mais seguro e prático. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
pesquisa apresentava um desafio recorrente na empresa que mostrou 
dificuldade no controle e armazenamento de produtos acabados. O 
trabalho contribuiu para o entendimento de todo o processo de 
estocagem, favorecendo o entendimento de cada tarefa, o 
conhecimento de ferramentas computacionais, entre outras que 
auxiliam na organização. O presente estudo contribuiu para a eficácia 
no controle e armazenagem de estoque, que possivelmente poderá ser 
aplicado na empresa em questão. 
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ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
PADRÃO PARA O SETOR DE TI EM 
UM LATICÍNIO DE GRANDE PORTE. 
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Heleno do Nascimento SANTOS (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
 

Palavras-chave: Procedimentos operacionais padrão, Rotinas, 
Padronização. 

Agencia de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Quando trabalhamos sozinhos, as tarefas são 
sempre executadas da melhor maneira possível. Mas para estruturar 
um departamento de informática e contratar mão de obra, as 
atividades precisam estar bem definidas e padronizadas, de forma 
clara, a fim de facilitar e criar métodos que garantam o melhor 
resultado possível. Durante a rotina, ao formatar e configurar uma 
máquina podem faltar programas padrão, em um processo de 
backup um TI iniciante pode ter dúvidas e precisar de ajuda. Se a 
forma de fazer algo mudou, sempre há alguém que não sabe e faz 
do jeito anterior. Através dos Procedimentos Operacionais Padrão, o 
trabalho de treinamento se torna bem mais fácil, uma vez que novos 
funcionários podem utilizar o manual como um guia e seguir as 
instruções descritas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é 
elaborar procedimentos operacionais padrão para o setor de TI em 
um laticínio de grande porte, a fim de apoiar a execução de tarefas 
de maior complexidade, indicando de forma descritiva em que 
sequência e como deve ser executada cada atividade de uma 
determinada operação. OBJETIVO: Elaborar os Procedimentos 
Operacionais Padrão em um laticínio de grande porte e compreender 
as atividades do setor, além de nos apoiar na execução das 
atividades. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Esta pesquisa é 
classificada como exploratória e consiste de uma pesquisa sobre os 
benefícios de documentar padronização de atividades rotineiras para 
uma empresa. RESULTADOS: Graças aos POP’s conseguimos 
uma visível melhora de desempenho dos colaboradores nas 
execuções de tarefas, tanto diárias quanto mensais. Desenvolvemos 
um banco de dados de informações melhor organizadas, onde 
qualquer colaborador do setor de TI, seja novato ou não, irão 
consultar em casos de dúvidas. Devido a criação dos POP’s, a 
qualidade de serviço subiu, juntamente com a satisfação dos 
usuários de maneira que seus problemas foram resolvidos de forma 
mais rápida e com melhor eficiência. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Em um laticínio de grande porte, onde se tem uma grande 
rotatividade de colaboradores e a demanda de serviço é alta, a 
criação de POP de suas atividades é de suma importância no auxílio 
ao TI que agora consegue ter acesso a diversas rotina, trabalhando 
de forma preventiva, nos dando uma vantagem já temos fonte de 
informação para ser consultada. 
 

REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chave: Mapeamento, Processos, Análise. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Ainda, nos anos 1990, Albuquerque (1992) definiu 
competitividade empresarial, como “capacidade da empresa de formular e 
implementar estratégias concorrenciais que lhe permita obter e manter, a 
longo prazo, posição sustentável no mercado”. Neste sentido, ferramentas 
que apoiam no planejamento de recursos e auxiliam para a clara 
visualização dos processos e informações são valiosas. A ferramenta 
Business Process Model and Notation - BPMN foi desenvolvida como uma 
solução encontrada pelo esforço coletivo de várias empresas em 
uniformizar e modelar processos. Trata-se de um padrão para representar 
os processos graficamente por meio de diagramas consistindo num 
conjunto de símbolos e regras que permitem modelar diferentes fluxos de 
processos, com vários níveis de detalhamento. Simplicidade, 
compatibilidade entre sistemas de informação, padronização e melhoria 
dos processos e da comunicação destacam-se como vantagens da 
ferramenta (CORRÊA; CORRÊA, 2012). OBJETIVOS: a) mapear os 
processos de contratação de serviços; b) facilitar a compreensão dos 
processos usando linguagem comum através dos símbolos; c) disseminar 
o uso da ferramenta BPMN. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este 
estudo de caso de natureza aplicada e descritiva foi desenvolvido em uma 
empresa de consultoria, em Porto Firme, MG e usou o método qualitativo 
para a obtenção de informações sobre os processos das áreas comercial, 
técnica e financeira da empresa. Foram inseridas informações através do 
mapa de processos por meio da notação Business Process Model and 
Notation 2.0 - BPMN. RESULTADOS: O modelo do processo de negócio, 
em notação BPMN, está descrito, a seguir. No início da operação o cliente 
tem o primeiro contato com o responsável pelo setor Comercial da 
empresa no qual é apresentada sua necessidade/problema. Em seguida, 
o técnico responsável por esse departamento apresenta as soluções de 
consultoria que a empresa oferece como proposta que atenda às 
necessidades do cliente. Após a confirmação do mesmo, ele é direcionado 
ao setor Financeiro que alinha a forma de pagamento. Dentro desse 
departamento ocorre a coleta de dados da pessoa jurídica/empresa como 
nome, CNPJ, Inscrição Estadual, entre outros, para a realização do 
cadastro do cliente no software IXCsoft. Antes de finalizar o cadastro, 
consulta-se a situação do CNPJ da empresa através do site da Receita 
Federal para conferir se a situação da empresa está "ativa". Se sim, é 
emitido a NFS-e (Nota Fiscal de serviço eletrônica). Caso não esteja, é 
preciso entrar em contato com o cliente. Prosseguindo, gera-se o boleto 
que será enviado ao Banco Sicoobnet Empresarial para ser registrado e, 
assim, encaminhar ao cliente. Ao receber a confirmação de pagamento, o 
serviço de consultoria contratado é realizado pelo técnico da empresa. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vários estudos de casos concluíram que o 
uso de modelos pode reduzir o custo e o tempo de implantação de projetos 
organizacionais em até 30% (SCHEER, 2000). Porém, não é, ainda, uma 
prática comum entre as organizações porque as empresas têm de investir 
tempo e recursos no desenvolvimento de seu modelo (THURER; FILHO, 
2012). Ainda, a integração do BPMN em outras ferramentas é 
parcialmente atendida por ser somente uma notação gráfica que depende 
da sua representação textual (LEOPOLD; MENDLEY; GÜNTHER, 2016). 
Ou seja, pelas vantagens apresentadas, a técnica deve ser disseminada e 
com o seu uso, espera-se a sua evolução. Dessa forma, em estudos 
futuros é possível analisar de forma mais clara cada etapa do processo da 
Empresa de Consultoria em questão e realizar levantamentos e melhorias 
a fundo em todo o processo. 
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FATORES CONSERVACIONISTAS DA TRILHA FAROFA DE CIMA, 
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Palavras-chave: Trilhas interpretativas, Educação Ambiental, Conservação. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O Parque Nacional da Serra do Cipó é considerado uma das 
principais Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais. Possuem diversos 
cursos d’água que abastecem grandes cidades do estado, além de várias cachoeiras 
e outros pontos de águas limpas que atraem turistas de diversos locais para o local, 
movimentando a economia do município. A manutenção de trilhas de acesso aos 
atrativos turísticos é fundamental para evitar acidentes e degradação desses locais. O 
preparo físico e noções de orientação são fatores importantes para realizar a trilha.  
Para comportar diferentes perfis de frequentadores são necessárias informações 
sobre a realidade do percurso e orientação do caminho e dos atrativos locais. O 
ecoturismo é uma atividade que utiliza de forma sustentável os parques nacionais e 
suas culturas, buscando a formação de uma consciência ambiental por meio da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem estar da população. Nesse contexto, 
as trilhas proporcionam uma visão crítica do meio natural e acaba influenciando na 
percepção em busca de soluções nas relações ecológicas, na educação ambiental e 
na conservação, atuando na melhoria e proteção do meio ambiente (MENGHINI, 
2005; LEMES, 2004; DIAS, 2001). O parque possui trilhas com paisagens exuberantes 
e recebe centenas de visitantes; no entanto, muitos turistas não conhecem a unidade 
de conservação. Nesse sentido, a interpretação das trilhas pode ser uma ferramenta 
de educação ambiental ao permitir que os frequentadores tenham melhor 
compreensão dos aspectos socioambientais. OBJETIVO: Esta pesquisa apresenta a 
caracterização e interpretação da trilha Farofa de Cima no Parque Nacional da Serra 
do Cipó, a fim de colaborar com a manutenção dessa trilha, evitando danos ambientais 
e acidentes dos visitantes. ABORDAGEM METODOLÓGICA: O Parque Nacional da 
Serra do Cipó localiza-se a cerca de 90 km ao norte da capital Belo Horizonte, entre 
os municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato 
Dentro, entre as coordenadas 19º12’ e 19º34’ S e 43º27’ e 43º38’ W, na parte 
meridional da cadeia montanhosa do Espinhaço. A trilha da Farofa de Cima foi 
escolhida devido a sua baixa orientação e consideração hidrológica, uma vez que 
outras trilhas que saem das entradas do Parque são bem sinalizadas, informando 
melhor aos turistas. Para a realização do trabalho foi feita a demarcação da trilha 
através do GPS da marca GPS ESSENTIALS, em 24/4/2021. Foi realizada a extração 
das bacias hidrográficas com a utilização do modelo digital de elevação do sensor 
Alos/Palsar, com 12,5 m de resolução espacial. A correção dos erros foi feita pelo 
programa QGis, assim como, foi analisada a hidrografia, a declividade e erosões da 
trilha. RESULTADOS: A trilha inicia-se a uma elevação de 776 m e chega a 1.214 m 
de altitude, em meio a uma vegetação densa. À medida que a trilha foi percorrida, 
verificou-se a presença de algumas raízes expostas no leito da mesma, danos ao 
ambiente provocados por visitantes, como lixo deixado no local, galhos de árvores 
quebrados, além de processos erosivos como sulcos e ravinas, complementando com 
a falta de sinalização, a largura da trilha não ultrapassou 40 cm. As bacias de 
contribuição extraídas correspondem aos rios atravessados durante a trilha. Foi 
observado que a trilha se encontra em diferentes pontos de declividade e hidrografia, 
dificultando o escoamento da água da chuva, fazendo com que exista uma 
concentração de poças d´água em determinados pontos críticos da trilha. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desse modo, ressaltamos a importância da 
interpretação da trilha como uma importante ferramenta da educação ambiental, 
visto que com ela se torna possível agregar novos valores aos visitantes por meio 
de novas experiências.  
 
Figura 1: Na sequência: Mapa das bacias hidrográfica; Mapa de hidrografia; Mapa de 

declividade; e foto de erosão encontrada. 

   

 

REFERÊNCIAS: 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE A COLETA SELETIVA PELA 
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Palavras-chave: Coleta seletiva, Percepção ambiental, Resíduos. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A coleta seletiva pode ser definida como uma coleta 
diferenciada de resíduos que foram previamente separados segundo 
a sua constituição ou composição (MMA, 2008). Cada tipo de resíduo 
tem um processo próprio de reciclagem. Na medida em que vários 
tipos de resíduos sólidos são misturados, sua reciclagem se torna 
mais cara ou mesmo inviável, pela dificuldade de separá-los de 
acordo com sua constituição ou composição. No planejamento da 
implantação de um programa de coleta seletiva, uma das principais 
dificuldades refere-se à mensuração da participação da população, 
fator importante e determinante do investimento a ser realizado 
(BRINGHENTI & GUNTHER, 2011). A conscientização da população 
acerca dessa temática é de grande importância para o planejamento 
e proposição de ações que facilitem e otimizem o processo da coleta 
seletiva, bem como contribuam para a melhoria da qualidade 
ambiental. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo analisar a 
percepção ambiental da comunidade do Latão, localizada na zona 
rural do município de Coimbra-MG, sobre a coleta seletiva. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Para atingir o objetivo desse 
trabalho, foi elaborado um questionário com 10 perguntas, que 
posteriormente foi aplicado a 25 moradores da comunidade, 
escolhidos aleatoriamente. As perguntas foram relacionadas ao 
conhecimento da população sobre temas relacionados à coleta 
seletiva, bem como à destinação dada aos resíduos pelos próprios 
moradores. RESULTADOS: De posse das respostas e posterior 
análise, foi verificado que 96% dos entrevistados eram maiores de 
18 anos; 44% descartam os resíduos no lixo, sem uma separação 
prévia, 20% separam para a coleta seletiva, 20% realizam a queima 
dos resíduos, 12% realizam o aproveitamento para produção de 
artesanatos e 1% jogam no chão ou terrenos baldios; 60% sabem o 
que é coleta seletiva; 52% se preocupam em escolher produtos que 
prejudiquem menos o meio ambiente, mas não sabem separar 
corretamente o lixo para reciclagem; 60% não sabem o destino dos 
resíduos pelo município; e 80% se preocupam com as questões 
ambientais. Verifica-se que, por mais que a maioria dos 
entrevistados se preocupem com a proteção do meio ambiente, 
apenas a minoria realiza alguma ação que efetivamente contribua 
para isso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A análise desses dados 
confirma a importância da realização de ações que promovam a 
conscientização da população não só sobre o processo de coleta 
seletiva, como também de outras temáticas que promovam a 
melhoria da qualidade do meio ambiente. 
 

REFERÊNCIAS: 
1. MMA - Ministério do Meio Ambiente. Coleta seletiva. Disponível 
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PLANEJAMENTO E PROJETO DO PRODUTO: PRODUÇÃO DE 

COXINHA SEM GLÚTEN E LACTOSE. 
 

Juliana Aparecida MARTINS 
(Curso de Engenharia de Produção, FDV, Viçosa-MG) 

Javier Ignácio Bravo CARREÑO (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Anderson Donizete MEIRA (Coorientador, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Coxinha, Glúten, Lactose, Intolerância. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A coxinha é um famoso salgadinho brasileiro que tem a 
forma de uma gota e sua massa é feita principalmente com farinha de 
trigo que envolve um recheio tradicional de carne de frango cozida e 
desfiada. Uma parcela da população possui intolerância a determinados 
alimentos. Dessa forma, a restrição alimentar acaba dificultando o 
consumo de diversos produtos. A coxinha em sua forma original contém 
glúten e lactose e é comum as pessoas apresentarem diagnóstico de 
intolerância aos mesmos. A criação de um produto voltado a esse 
público pode trazer uma opção prazerosa, garantindo uma alimentação 
adequada de acordo com as características particulares dessa parcela 
da população. OBJETIVO: Planejamento, desenvolvimento e testes de 
uma coxinha sem glúten e sem lactose. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O trabalho é de natureza aplicada por propor um 
novo produto alimentício, com abordagem de pesquisa qualitativa e 
quantitativa. O método de trabalho foi dividido nas etapas de definição 
das características de produção, a comercialização, os materiais a 
serem utilizados (condizentes com o propósito de desenvolvimento da 
coxinha), as possíveis não conformidades, as funções do produto e as 
especificações estéticas. RESULTADOS: A coxinha foi produzida em 
três tamanhos diferentes e oferecerá uma variedade de sabores. Foi 
desenvolvido um protótipo do produto, objetivando visualizar a 
qualidade, textura e sabor da coxinha, além de avaliar os custos de 
produção. 
 

Ingredientes  Medida Caseira Per Capita 
Fator de 
correção 

Quantidade 
total 

Leite sem lactose  550 ml - 550 ml 

Cebola ¼ 17,5 g 1,03 18,02 

Sal 2 colher de chá 20 g - 20g 

Tempero 1 colher de chá 10 g - 10 g 

Azeite 1 colher de sopa 15 ml - 15 ml 

Farinha de arroz 1 xícara 158 g - 158g 

Fécula de batata 8 colheres de sopa 160g - 160g 

Goma xantana ½ colher de sopa 5 g - 5g 

Peito de frango - 185 g 2,17 401,45 g 

Molho de tomate 2 conchas P 120 g - 120 g 

Quinoa em flocos 1 xícara 185 g - 185g 

Clara de ovo 1 ovo 30 g 1,13 33,9g 

Tabela 1. Ingredientes da coxinha sem glúten e lactose 
 
Modo de Preparo: Cozinhe com o tempero o frango, desfie, acrescente 
o molho de tomate e reserve. No liquidificador bater o leite sem lactose, 
a cebola e o sal, colocar em uma panela para ferver junto com o azeite. 
Em outro recipiente misture a farinha de arroz, a fécula de batata e a 
goma xantana e adicione à panela quando estiver fervendo. Mexa a 
massa até soltar do fundo e cozinhar por completo. Em uma bancada 
coloque a massa e sove até esfriar. Molde as coxinhas, coloque o 
recheio, passe na clara de ovo e na quinoa em flocos. Frite em óleo 
quente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O planejamento de um produto 
requer uma análise criteriosa de todos os fatores envolvidos. A 
introdução de um novo produto no mercado deve ser feita levando-se 
em consideração as necessidades do público alvo. Dessa forma o 
planejamento e projeto do produto proporcionarão tomadas de decisões 
mais assertivas, garantindo produtos mais rentáveis e atendendo as 
expectativas dos clientes. 
 
REFERÊNCIAS: 
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Nº 275, de 21 de outubro de 2002. Acesso em 27 de 9 de 2021. 
2. MELO, R. K. (02 de 12 de 2016). Coxinha de frango sem glúten: Coxinha de 
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Palavras-chave: Gestão ambiental, Licenciamento ambiental, Municípios. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO:  
INTRODUÇÃO: O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo 
executado por órgãos ambientais competentes, que tem como objetivo 
compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. Trata-se do mais importante mecanismo estatal 
de defesa do meio ambiente, pois é por meio dele que o poder público impõe 
condições para o exercício das atividades econômicas (FARIAS, 2011). Em 
Minas Gerais (MG), esse procedimento é regulamentado pela Deliberação 
Normativa COPAM nº 217/2017, que estabelece critérios para classificação, 
segundo o porte e potencial poluidor do empreendimento, bem como os 
critérios locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de 
licenciamento ambiental. É importante salientar que os municípios assumem 
papel complementar às esferas estadual e federal no que se refere à gestão 
ambiental, nesse sentido, a análise da demanda de licenciamento ambiental 
em determinado município pode auxiliar na atuação consultiva e deliberativa, 
com vistas a compreender e propor melhorias no processo. OBJETIVO: O 
presente trabalho tem como objetivo analisar a demanda por licenciamentos 
ambientais no município de Pompeu-MG. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
Essa pesquisa foi realizada no período de janeiro de 2020 a agosto de 2021. 
Os pedidos de licenciamento no município são solicitados à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e analisados pelo Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente (CODEMA). O processo se inicia mediante o 
preenchimento, assinatura e entrega do Formulário de Caracterização do 
Empreendimento (FCE), bem como da documentação básica de 
caracterização do empreendimento exigida a critério da secretaria. Após a 
protocalização do FCE, a secretaria emite as orientações ao interessado 
mediante o fornecimento do Formulário de Orientação Básica (FOB) 
informando-o sobre a classe do enquadramento da atividade e orientando-o 
acerca da modalidade de licenciamento ambiental e da documentação 
necessária para o requerimento. O município de Pompeu licencia atividades 
enquadradas até a classe 4, sendo as atividades de classes 5 e 6 instaladas 
no território são licenciadas pelo estado. Após a entrega dos documentos e a 
análise processual, é realizada a vistoria para posterior elaboração de parecer 
técnico, alegando ou não condicionantes ou informações complementares 
para o licenciamento. RESULTADOS: O município emitiu no período analisado 
402 licenças, sendo 88 licenças (21,89%) que passaram pelo CODEMA e 314 
(78,11%) receberam um certificado de dispensa de licenciamento ambiental. 
Os empreendimentos que mais demandam licenciamentos no município são 
oficinas mecânicas e de lanternagem; lava-jato; materiais de construção; 
culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos 
agrossilvipastoris; criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime extensivo;  produção de carvão vegetal oriunda de floresta 
plantada e produção de carvão vegetal de origem nativa/aproveitamento do 
rendimento lenhoso. Esta situação é reflexo da economia do município, visto 
que Pompeu é o maior produtor de leite de Minas Gerais. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A análise desses dados confirma a importância que o licenciamento 
ambiental vem conquistando como instrumento de garantia da preservação do 
meio ambiente e da qualidade de vida na cidade. Contudo, nota-se que os 
processos não passam pelo processo de avaliação de impacto ambiental, isto 
porque o município é responsável pelo licenciamento ambiental de 
empreendimentos de impacto local, os quais apresentam impactos ambientais 
de menor magnitude. O licenciamento municipal trouxe melhorias no 
ordenamento urbano por envolver outras áreas importantes e uma visão sobre 
impactos ambientais local, onde poderá ser feito uma melhor fiscalização. 
 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chave: Fragmentação florestal, Efeito de borda, 

Impactos ambientais. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO:  Fragmentações florestais são áreas de vegetações 
naturais interrompidas por barreiras antrópicas ou naturais, capazes 
de diminuir significativamente o fluxo de animais, pólen ou sementes, 
promovendo a perda de biodiversidade e criação de manchas 
florestais de inúmeros tamanhos, formando verdadeiros mosaicos na 
paisagem (METZGER; SIMONETTI, 2003). Essas mudanças 
provocadas pelos limites artificiais da floresta são chamadas efeito 
de borda e têm enorme impacto sobre os organismos que vivem 
nesses ambientes fragmentados (MURCIA, 1995). OBJETIVO: Esse 
trabalho teve como objetivo analisar os efeitos causados a pequena 
área de  mata nativa na zona rural de São Miguel do Anta-MG), após 
a abertura de uma estrada rural. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
A pesquisa foi realizada em uma propriedade localizada na zona 
rural de São Miguel do Anta-MG, tendo uma área de mata nativa de 
aproximadamente 18 m2, que faz divisa com uma estrada que dá 
acesso a uma plantação de café. Foram realizadas visitas na área 
externa e interna da mata, com o intuito de observar a vegetação e 
a variabilidade de insetos daquele perímetro. RESULTADOS: As 
imagens externas e internas da mata podem ser visualizadas na 
Figura 1. 

 
Figura 1. Áreas externas (acima) e internas (abaixo) da mata nativa em estudo. 
 
Foi possível observar uma menor quantidade de galhos nas árvores 
nas árvores que circundam a estrada. Isso ocorre porque as árvores 
que estão na borda do fragmento ficam mais expostas ao vento, 
tornando-as mais vulneráveis à queda. Além disso, foi observado um 
baixo número na quantidade e variabilidade de insetos na área de 
borda, quando comparado à área interna da mata, no qual foi 
possível observar uma menor luminosidade e vento e um aumento 
da umidade do ar, maior densidade das árvores e maior quantidade 
e variabilidade de espécies de insetos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Mesmo sendo importante a abertura de estradas, construções, 
plantações, entre outras atividades, é importante preservar a 
biodiversidade que já habita em determinado local, podendo manter, 
por exemplo, um corredor ecológico entre os fragmentos florestais. 
A intervenção do homem na natureza sem cuidados necessários 
pode acarretar sérios problemas na biodiversidade do ecossistema 
terrestre. 
 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chave: Arquitetura hexagonal, Arquitetural design, 

Hexagonal design, Ports and adaptors. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O engenheiro precisa viabilizar um projeto de 
software testável e manutenível. A arquitetura Hexagonal é uma boa 
escolha (MARINHO,2020) pois permite criar aplicações de baixo 
acoplamento. Acoplamento é a interdependência de componentes. 
OBJETIVO: Reduzir o acoplamento no software construído na 
arquitetura MVC (Model, View e Controller). ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O trabalho foi desenvolvido como pesquisa 
qualitativa com método indutivo de natureza aplicada e objetivo 
exploratório. RESULTADOS: Arquitetura Hexagonal é um padrão 
arquitetural. Conceitualização: (a) Padrão arquitetural são regras e 
princípios que definem a estrutura organizacional abstrata dos 
componentes do projeto, seus relacionamentos e interfaces 
externas. (b) A aplicação da arquitetura no desenvolvimento de um 
software leva à construção de um produto com arquitetura de fácil 
manutenção dentro das premissas básicas do desenvolvimento ágil. 
(c) Premissas: 1. Desenvolvimento orientado ao TDD. 2. Foco nos 
requisitos do negócio. 3. Adiar decisões técnicas ao máximo. (d) A 
escolha dessa arquitetura permite que o software possa ser utilizado 
por usuários, cases de testes e outros programas de forma igualitária 
e isolada dos seus componentes externos, fazendo com que as 
decisões técnicas sejam secundárias e se priorize as regras de 
negócio no desenvolvimento. Princípios e Metáforas 1º Princípio: 
Isolamento (Separation of Concerns - SoC). Visa separar e 
modularizar soluções de modo que cada uma resolva apenas um 
problema. Separar soluções é imprescindível para quem deseja 
elaborar uma arquitetura flexível e robusta. A arquitetura hexagonal 
modulariza o sistema em três áreas distintas e isoladas: 1. O centro 
do hexágono. 2. O Lado superior esquerdo. 3. O lado inferior direito. 
(FRANZINI, 2021). 2º Princípio: Atores. 3º Princípio: Dependências. 
4º Princípio: Portas. 5º Princípio: Porta primária (Driver). 6º Princípio: 
Porta secundária (Driven). 7º Princípio: Adaptadores. 8º Princípio: 
Adaptadores Simulados. 9º Princípio: Fluxo de execução. 10º 
Princípio: Dependências Configuráveis. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Arquitetura ideal nos projetos de médio e grande porte e com alta 
taxa de modificação.  
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https://www.simform.com/blog/what-is-tdd/
https://medium.com/m4u-tech/ports-adapters-architecture-ou-arquitetura-hexagonal-b4b9904dad1a
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Por ser um setor tão importante para a economia, tornam-se 
fundamentais os métodos e técnicas que tornem a construção civil mais 
sustentável possível, pois do meio ambiente todos somos dependentes. 
Estima-se que o setor seja responsável por aproximadamente 40% dos 
resíduos gerados em toda economia, por 75% de todo o resíduo sólido, por 
consumir ⅔ da madeira natural extraída e por cerca de 20% a 50% de todos 
os recursos naturais extraídos do planeta (PIOVESAN,2007). O desperdício 
advém ou se origina de todas as etapas do processo da construção civil, que 
são: planejamento, projeto, fabricação de materiais e componentes, execução 
e uso e manutenção (MESSEGUER,1991). O conhecimento sobre a extração 
de matérias-primas, processos de fabricação e produção, gerenciamento de 
resíduos - descarte, reutilização, reciclagem e beneficiamento - se faz 
importante por parte do profissional que atua na construção civil, visando 
projetar e implementar melhorias de produtividade e redução de perdas. 
OBJETIVO: O presente projeto tem como objetivo estudar a percepção dos 
profissionais da área de construção civil, especificamente os que atuam com 
acabamentos, sobre as perdas e desperdícios na atividade em Cajuri (MG). 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: A presente pesquisa se classifica como 
qualitativa e exploratória. Foram aplicados questionários, diretamente aos 
profissionais da área de acabamentos, sobre desperdícios eventuais e 
resíduos gerados. Utilizou-se a ferramenta “Google Formulários” para coleta, 
organização e análise dos resultados dos questionários aplicados. 
RESULTADOS: Os resultados obtidos permitiram identificar o que pode ser 
feito para modificar o entendimento dos profissionais sobre a atividade que ele 
próprio desenvolve, buscando gerar um autoconhecimento no profissional que 
gere uma atividade mais sustentável. A baixa instrução, falta de preocupação 
com os entulhos em obras, o não conhecimento do efeito desses materiais no 
meio ambiente e na economia e o desconhecimento quase geral por parte dos 
profissionais sobre o que é o meio ambiente, são fatores determinantes para a 
geração do desperdício e do descarte irregular desses materiais. A intervenção 
mais objetiva que se pode fazer, no entendimento dos profissionais, seria uma 
capacitação feita por meio de  palestras e cursos, oferecidos pelo poder público 
ou iniciativa privado, já que 93% dos profissionais entrevistados acham que 
dessa forma poderia conhecer os efeitos do desperdício e ajudar a minimizá-
los, maximizando os materiais e reduzindo custos e o que mais importa nessa 
pesquisa diminuindo o impacto ambiental. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É 
importante destacar que o município de Cajuri não possui um aterro de 
resíduos classificados como classe A (de acordo com resolução CONAMA 307 
de 2002). Os resíduos de construção e demolição (RCDs) são descartados às 
vezes no “lixão” da cidade, outras vezes espalhados nas estradas rurais como 
calçamento ou pavimentação (que são carregados para córregos e cursos 
d'água, provocando assoreamento dos mesmos e consequente 
contaminação). Além disso, os RCDs também são descartados pelos próprios 
moradores-geradores em quintais e aterros irregulares, sem a noção do quão 
prejudicial é esta prática ao meio ambiente como um todo. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: O Brasil ocupa a quarta posição no ranking de 
produção de carne suína no mundo, tendo produzido 4,436 milhões de 
toneladas em 2020 (ABPA, 2020). A suinocultura, assim como 
diversos outros tipos de atividade, tem dentro de seu ciclo produtivo a 
geração de um alto volume de resíduos. Uma das maneiras de 
minimizar o impacto sobre o meio ambiente dos processos produtivos 
que envolvem essa atividade é por meio da logística reversa. A 
logística reversa é definida como um instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). Normalmente, a criação 
de suínos é dividido em 4 segmentos, sendo eles: Unidade de 
Produção de Leitões (UPL), que envolve a gestação, nascimento e 
desmame dos filhotes; Unidade de Creche (UC), que envolve o 
período do desmame até o aumento de 12Kg em sua pesagem, até 
completar 64 dias de vida; Unidade de Terminação (UT), no qual o 
animal passará pela engorda até 100 kg e 114 dias de vida; e Ciclo 
Completo (CC), que é constituído por todas as fases descritas 
anteriormente. OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo 
analisar o processo da logística reversa na suinocultura. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: A análise do processo de logística 
reversa foi realizada em Unidades de Terminação (UT), que é o 
segmento produtivo mais utilizado, com base em experiências 
empresarias vivenciadas. RESULTADOS:  Geralmente, a produção de 
resíduos nas UTs é proveniente de: 1. Alimentação dos suínos, que 
em sua maioria vem acondicionados em recipientes de papelão ou 
plásticos, sendo em grande parte das vezes doados a associações de 
catadores pela própria empresa; 2. Medicamentos veterinários, como 
seringas, agulhas e frascos de remédios, tendo como destino final, na 
maioria das vezes, a incineração, tendo como responsável empresa 
devidamente licenciada para transporte e área de trasbordo sendo 
área de armazenamento desses resíduos até sua destinação final que 
é a incineração; 3. Funcionários, que são responsáveis pela geração 
de resíduos de cunho doméstico, tais como resíduos orgânicos 
alimentares e sanitários, estes resíduos são coletados por empresa de 
recolhimento de resíduos urbanos na grande maioria municipais ou 
terceirizadas lembrando que todas tende ter o devido licenciamento 
ambiental para o transporte e para área de acomodação dos mesmos 
4. Resíduos provenientes dos galpões, tais como dejetos dos animais, 
restos alimentares e carcaças animais; sendo esse tipo de resíduo 
levado ao processo de compostagem na própria propriedade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Levando em consideração todo o 
processo visto acima dentro do empreendimento vimos em cada um 
especificadamente pode se dizer que em cada uma dessas fases pode 
ser empregado a logistica reversa como; o restos dos animais que 
podem ser reprocessados limpos e retornam ao mercado como a dita 
farinha de origem animal usadas no mercado agropet, além da 
compostagem já mencionada que após o processo biologico de 
decomposição finalizada é utilizada como adubo. Bem como  os 
residuos organicos provenientes do resto da alimentação dos 
funcionários e contribuintes da Granja pode ser utilizado também como 
adubo natural para atividade de silvicultura e olericultura  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O setor da carne suína no Brasil, é um dos ramos 
de maior importância para a economia brasileira, alcançando recorde 
de exportação no ano de 2020, segundo estudo realizado pela 
ABPA. É a carne mais consumida pelo mundo inteiro, e as pessoas 
estão cada vez mais preocupadas com a qualidade do produto 
comprado e consumido, a origem, as questões higiênicas, e 
questões como o bem-estar do animal. Levando em consideração, 
um público que se preocupa com todas as questões citadas acima, 
os frigoríficos estão cada vez mais, sujeitos a se preocuparem ao 
extremo com questões de higienização de utensílios e maquinários, 
que entram em contato com a carne e podem contaminar o alimento. 
OBJETIVO: Mapear e analisar os processos de produção em um 
frigorífico e sua influência na qualidade da carne suína, avaliando os 
procedimentos sanitários realizados, o bem-estar do suíno, e a 
existência de certificações, que regulamentam o funcionamento do 
frigorífico. ABORDAGEM METODOLÓGICA: O presente trabalho, 
tem o intuito de estudar sobre os procedimentos realizados dentro de 
um frigorífico, desde a chegada do suíno, até a saída do alimento 
acabado, indo direto para as mãos dos consumidores. Devido a um 
momento de pandemia, não foi possível fazer uma visita ao 
frigorífico, pois os requisitos de segurança se encontram em maior 
restrição. Com isso, foi aplicado um questionário a um dos 
funcionários da empresa, que teve acesso a todas as informações 
requeridas para a continuidade do trabalho. RESULTADOS: O 
Frigorífico contém funcionários usando todos os Epi’s necessários 
em cada setor da empresa, seguindo os regulamentos de espera de 
descanso do suíno, para uma boa qualidade da carne, protocolos de 
limpeza de máquina e equipamentos, com água à temperatura de 
45ºC, para melhor remoção da sujidade, detergentes adequados e 
bomba com água à pressão, a desinfecção, que garante o espaço 
para nova utilização. Em questão de normas reguladoras, o frigorífico 
é regido pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal), que é responsável 
por assegurar a qualidade de produtos de origem animal. Diante 
disso, foi feito um mapeamento dos processos produtivos dentro do 
frigorífico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do exposto, o 
frigorífico mantém um controle muito grande sobre questões de bem-
estar do animal, seguindo o que se pede, para manter uma boa 
qualidade final da carne, se manteve atento às mudanças, e 
readaptou sua forma de realizar o abate, tem muito bem controlado 
todos os setores atentos ao cuidado com limpeza, tanto em 
maquinários, vestimentas, e principalmente com as carcaças, 
propiciando uma boa imagem em toda a região, como uma empresa 
grande geradora de empregos, e com produtos de ótima qualidade. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: De acordo com a Associação Brasileira da Indústria 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC, 2017), o 
Brasil é o 4º maior consumidor de produtos cosméticos no mundo. 
Como maior consumidor, gera-se uma grande quantidade de  
descartes incorretos do pós-consumo. No entanto, segundo a 
ABIHPEC (2019), foram gerados 125,7 mil novos empregos nessa 
área de indústria, mostrando um aumento de 4,3% em comparação 
com o ano de 2017. Neste contexto, o gerenciamento apropriado 
destes resíduos torna-se um desafio e o primeiro passo é 
compreender como as pessoas percebem o problema. OBJETIVO: 
Obter a percepção dos funcionários de uma indústria de cosméticos 
capilar sobre o tema de Logística Reversa, com o intuito de propor a  
implementação de ações de melhoria nos processos empresariais. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: O trabalho baseia-se em  
pesquisa descritiva e exploratória, incluindo pesquisa de campo, com 
aplicação de  questionário com 15 perguntas, visando obter a 
percepção ambiental dos funcionários da empresa em estudo. 
RESULTADOS: Os resultados obtidos à partir da aplicação do 
questionário foram que 100% das respostas disseram que um plano 
reverso implementado traria uma boa imagem corporativa para a 
empresa, e que se houvesse algum desconto de produto, eles iriam 
retornar a embalagem a um ponto de coleta, para haver a destinação 
correta daquele resíduo, disseram também que acham importante a 
existência de projetos sócio-ambientais, mostrando interesse na 
questão ambiental. 40,7% disseram não saber o que significa o 
termo logística reversa. 55,6% não sabiam que existia 
obrigatoriedade de logística reversa a alguns setores em específico. 
88% dos feedbacks descartam a embalagem de pós-consumo de 
cosméticos em lixo comum, não fazendo a destinação correta. 85,2% 
disseram optar pela compra de refil, e pagar um valor mais em conta 
em um produto, ao invés da embalagem convencional. Na última 
pergunta que fala sobre como o cliente gostaria de saber de um 
programa de logística reversa, 32% disseram pelas redes sociais, 
outros 32% disseram que gostariam de serem informados pelas 
atendentes na hora da compra, 20% disse que gostaria de cartazes 
explicativos no estabelecimento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante 
do exposto, verifica-se que os funcionários não tem uma visão muito 
ampla sobre logística reversa e sua importância, não fazem uma 
destinação correta de embalagens pós-consumo, descartando tudo 
em lixo comum e pensam em fazer sua parte com a devolução de 
embalagem, somente motivados a descontos, ou brindes. Com isso, 
o ideal é que a empresa trabalhe essa educação ambiental de dentro 
para fora, ou seja, começando pelos seus funcionários, transferindo 
para eles informações, conhecimentos, palestras ou minicursos, 
sobre logística reversa, com o intuito de mostrar o quão importante é 
a contribuição do consumidor final. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Segundo dados da Revista em Discussão (2014), do Senado 
Federal, cerca de  sete bilhões de seres humanos produzem 1,4 bilhão de 
toneladas anuais de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), sendo os 30 países 
mais desenvolvidos do mundo, responsáveis por quase metade dessa 
produção. Ainda de acordo com a Revista, os países mais ricos tiveram um 
aumento de cerca de 14% no índice per capita de geração de lixo desde 1990 
e 35% desde 1980. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 
12.305/2010, agora regulamentada pelo Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro 
de 2020, estabeleceu mudança de comportamentos em relação à gestão dos 
resíduos sólidos reunindo um conjunto de princípios, objetivos e instrumentos, 
bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e os 
instrumentos econômicos aplicáveis. Dentre os instrumentos previstos na Lei 
nº 12.503/2010, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é um 
documento que descreve o diagnóstico do local de estudo, definindo metas e 
programas de ações para estabelecer o gerenciamento desde sua produção 
até a destinação final dos resíduos sólidos, onde também propõe a diminuição 
da geração dos mesmos. Segundo o Panorama dos Resíduos Sólidos 2019, 
produzido pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública 
(ABRELPE), em 2018 o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos. 
Desse total, 92% foram coletados e apenas 59,5% receberam destinação 
adequada nos aterros sanitários. OBJETIVOS: Este trabalho é decorrente da 
percepção sobre a situação crítica que vivemos em relação à falta de 
conscientização da população sobre os resíduos sólidos. Apesar de  estarmos 
no século XXI, muito pouco é feito para amenizar, erradicar a poluição 
ambiental. Dada a importância do papel do Estado nesta questão, este estudo 
buscou verificar como o Estado percebe e trabalha a educação ambiental em 
relação aos resíduos sólidos, em especial, como as políticas públicas estão 
sendo efetivadas e quais as ações pertinentes vêm sendo desenvolvidas pelo 
Estado. ABORDAGEM METODOLÓGICA: O desenvolvimento do trabalho 
partiu de uma abordagem qualitativa, com a utilização de dados secundários, 
bibliográficos e documentais, no sentido de avaliar a legislação pertinente 
sobre RSU. RESULTADOS: A partir do artigo 225, inciso VI da Constituição 
Federal de 1988, da Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental, 
e do Decreto nº 4.281/02 que a regulamenta e analisando-se a Lei nº 
12.305/10, que instituiu a PNRS, especificamente no que toca à 
responsabilidade e suas diretrizes relativas à gestão integrada e ao 
gerenciamento de resíduos sólidos. Verificou-se que, a partir da Constituição 
Federal de 1988, o Brasil passou a apresentar uma boa estrutura constitucional 
de proteção ao meio ambiente. Constatou-se que é necessário que as normas 
já estabelecidas sejam aplicadas efetivamente e que os administradores 
públicos implementem políticas públicas impondo medidas baseadas nas leis 
e normas em vigência para que a sociedade assuma a sua responsabilidade 
em relação aos problemas ambientais, possibilitando assim, que as futuras 
gerações possam usufruir de uma melhor qualidade de vida. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:.Em um momento no qual o país passa por graves 
crises, como a crise energética decorrente do crítico nível de água em nossas 
usinas hidrelétricas e o recorde histórico de incêndios florestais e a crise 
climática mundial, é preciso não esquecer temáticas ambientais como a 
produção de resíduos sólidos e seus gerenciamentos. Variadas questões de 
natureza ambiental inspiram atenção em dados momentos, merecendo todos 
os holofotes, como assuntos da hora, para que sejam destinados ao 
esquecimento tão logo surja outro alvo de atençao. 
 
REFERÊNCIAS: 
1. ABRELPE. Panorama de resíduos sólidos no Brasil 2018/2019. Associação 

Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. São Paulo: ABRELPE, 2019. 
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CHS-001 
 

BRINQUEDOTECA: SUPORTE PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL. 

 

Janaina XAVIER (Curso de Pedagogia, FDV, Viçosa-MG) 
Edilene Aparecida de Oliveira GOMES 

(Orientadora, FDV, Viçosa-MG) 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 

 

Palavras-chave: Brinquedo, Lúdico, Aprendizagem. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Este trabalho desenvolveu-se por meio da pesquisa 
bibliográfica, para conhecer o processo de aprendizagem favorecido 
pela proposta lúdica. O lúdico faz com que o ensino se torne mais 
fácil e prazeroso. Nessa análise, o brinquedo é um objeto facilitador, 
que desperta a curiosidade das crianças, exercita a inteligência e 
permite a imaginação e a invenção. Portanto a Brinquedoteca, neste 
contexto, surge como um aliado, com a proposta de auxiliar as 
crianças a formarem seu conceito do mundo, onde a afetividade é 
acolhida, a criatividade estimulada, os direitos da criança 
respeitados, oferecendo suporte pedagógico. Também contribui para 
a contextualização de conceitos, a socialização, comunicação, e 
construção de conhecimento. As metodologias utilizadas foram 
pesquisas bibliográficas, análise e reflexão de forma qualitativa. 
OBJETIVOS: Analisar como a brinquedoteca pode ajudar no 
desenvolvimento da criança e a importância da brinquedoteca; 
averiguar seu uso como suporte pedagógico, como um ambiente de 
socialização e convivência com regras e limites. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Trata-se de pesquisa bibliográfica, análise e 
reflexão de forma qualitativa, para conhecer a inferência lúdica. 
RESULTADOS: Conhecer o universo das crianças e trabalhar com 
elas exige dos profissionais conhecimentos e capacidade de 
inovação o que nem sempre está de acordo com a compreensão da 
maioria dos educadores. Ressaltar a importância da compreensão 
das funções das brincadeiras e dos brinquedos, pois com eles a 
criança se socializa, exercita o raciocínio e a memória, estimula o 
gosto pelo brincar, desenvolve a coordenação motora, se comunica, 
desperta a imaginação e é capaz de liberar sentimentos e emoções 
e, sobretudo proporciona momentos de alegria e prazer. Mesmo a 
brincadeira sendo uma atividade lúdica, é indispensável desfazer o 
mal-entendido em que o lúdico significa necessariamente algo onde 
a criança só brinca e não tem nenhuma finalidade pedagógica. É 
preciso que essa concepção mude e que essa atividade seja vista 
como fundamental para a aprendizagem das crianças, pois nas 
brincadeiras, conforme mencionado antes, ela aprende e representa 
o mundo real. Na medida em que ela brinca, evolui se modifica e se 
desenvolve. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que é 
fundamental a brinquedoteca na escola, além de ser um recurso para 
a aprendizagem das crianças também contribui para a preservação 
dos diretos da criança, que é um dever de todos. A criança precisa 
brincar para despertar-se para a vida. Assim sendo, a brinquedoteca 
deve ser vista pelos educadores como meio educacional, ou seja, 
como instrumento de trabalho e como um meio para atingir os 
objetivos de aprendizagem preestabelecidos.  
 

REFERÊNCIAS: 
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Brasil que brinca. São Paulo: Casa do psicólogo, 2003. v. 1.  
 

Área do conhecimento do CNPq: 4.00.00.00-1 - 7.08.00.00-6 - Educação 

 
CHS-002 

 
PEDAGOGO HOSPITALAR. 

 
Janaina Xavier TEIXEIRA (Curso de Pedagogia, FDV, Viçosa-MG) 

Renato Sales MATTOS (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Hospital, Educação, Avaliação. 
Agencia de fomento: FDV. 

 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A criação do curso de pedagogia, ocorreu no Brasil 
junto às licenciaturas na antiga Faculdade Nacional de Filosofia, da 
Universidade do Brasil, a partir do Decreto Lei nº1190 de 1939. 
Atualmente, existe o trabalho do pedagogo hospitalar que caracteriza 
- se por educação especial realizado com diferentes atividades por 
atender crianças e adolescentes internados, recuperando a criança 
num processo de inclusão oferecendo condições de aprendizagem 
(ORITZ, 2015). O pedagogo deve zelar pelo bem estar físico e 
psíquico da criança e ou adolescente em internação hospitalar assim 
como todo profissional que trabalha na área da saúde, e o pedagogo 
possui um papel mais do que importante, pois vem conquistando seu 
espaço e a classe hospitalar é um desses espaços, e, portanto, é 
necessário que se criem classes hospitalares em todos os locais da 
saúde. Nesta pesquisa foram tomados como objeto de estudo a 
importância dos pedagogos de saúde, sendo tomadas também como 
fonte de análise as leis que definiram ao longo da trajetória da 
educação brasileira, a profissão do pedagogo. OBJETIVOS: Desta 
forma, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar e caracterizar o 
perfil do supervisor educacional hospitalar brasileiro. Como objetivo 
específico busca-se: pesquisar a especificidade da pedagogia na 
docência hospitalar. ABORDAGEM METODOLOGICA: Trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa, que à luz do referencial teórico 
foi realizado estudo comparativo entre a atuação dos pedagogos que 
atuam na área da saúde, relacionando esta atuação à formação 
institucional de cada um e ao contexto sócio-político atual. 
RESULTADOS: Observa-se que o trabalho proposto pelo pedagogo 
hospitalar atualmente, pauta-se na compreensão, no respeito e na 
liberdade de ação. Seu trabalho está diretamente ligado à 
necessidade de garantia de uma boa qualidade de educação, porém, 
diferentemente de outras épocas, não age a partir do controle da 
ação, mas pela ação coletiva. Assim, é necessário um trabalho mais 
consciente, baseado na solidariedade, ética e direitos humanos, 
valores que influenciam na construção do pensamento de cada 
indivíduo. Os pedagogos que querem colaborar na formação de 
cidadãos críticos, participativos, questionadores e bem informados, 
atuam democraticamente nas suas relações pessoais e profissionais 
e enfrentam esses desafio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esta 
pesquisa contemplou um instrumento de reflexão e de adoção de 
mudanças e reformulações sociais na prática do pedagogo 
hospitalar. Diante do exposto conclui-se que é possível fazer trabalho 
pedagógico em hospitais um instrumento de aprendizagem. O 
pedagogo hospitalar é a peça chave do processo ensino e 
aprendizagem em hospitais para que os pacientes internados não 
percam o ano letivo, devendo ser encarado como um elemento 
essencial e fundamental na mediação. Assim, compreendeu que 
quanto maior e mais rica for a história de vida e profissional, maiores 
serão as possibilidades de desempenhar uma prática educacional 
consistente e significativa. 
 
REFERENCIAS: 
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3. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei 9394/96, 
de 20 de dezembro de 1996. 

4. LIBÂNEO, J. C. Pedagogia e pedagogos para quê? São Paulo, Cortez, 2011. 
 

Área de conhecimento do CNPq: 7.08.00.00-6 - Educação 



54 

Encontro de Iniciação Científica - ENIC FDV 2021 - Viçosa-MG - 21 a 23 de outubro de 2021 
Anais... - Janeiro de 2022 - ISSN 2527-1520 

 
CHS-003 

 
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA 
A INCLUSÃO SOCIAL: ESTUDO DE CASO, REALIZADO EM UMA 
ESCOLA ESTADUAL (EECADA), NO MUNICÍPIO DE CAJURI-MG. 
 

Marlúcia de Souza TEIXEIRA 
(Curso de Pedagogia, FDV, Viçosa-MG) 

José Roberto Duarte MORAES (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, Exclusão social, 

Transformação. 
Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa ressalta a importância da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) para o processo de inclusão social, uma 
vez que ela tem uma função importante na perspectiva de combate 
à exclusão social. Segundo Paulo Freire (2005, p.11), a escola acaba 
sendo um importante instrumento de combate às desigualdades 
sociais, pois é por meio de conteúdos significativos e conhecimentos 
amplos sobre a realidade que o sujeito encontra meios de mudança 
na sua vida pessoal. Esta mudança começa a partir dele e refletirá 
na sociedade, pois quanto mais um povo é letrado, no sentido de 
letramento e da aquisição de conhecimentos, melhor será o 
desenvolvimento social do país. Nesta perspectiva, Paulo Freire foi 
um dos responsáveis pela criação da proposta de educação para 
jovens e adultos. Para ele, a EJA é uma das ferramentas mais 
importantes de transformação e inclusão social. O autor também 
relata que os educadores que se comprometem com a EJA têm que 
buscar mecanismos, métodos e teorias que contribuam com a 
formação dos sujeitos para serem capazes de mudar a realidade em 
que vivem e do mundo que os cerca. É importante que os conteúdos 
a serem trabalhados e discutidos almejem objetivos a serem 
alcançados através de instrumentos que consigam estabelecer nas 
trocas de saberes a relação de aprendizagem. OBJETIVO: Analisar 
a importância da Educação de Jovens e Adultos para o 
enfrentamento da exclusão social no Brasil. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foi desenvolvido um estudo com uma 
abordagem qualitativa com a realização de uma pesquisa 
bibliográfica e aplicação de um questionário online padronizado, com 
perguntas abertas e fechadas no período da pandemia de Covid-19, 
para alunos da EJA, estes que estudam na Escola E. Capitão 
Arnaldo Dias de Andrade - Cajuri-MG. RESULTADOS: Os 
resultados da pesquisa revelam que a escola tem uma grande 
importância na aquisição do conhecimento e no desenvolvimento de 
pensamentos críticos. A modalidade de Jovens e Adultos requer 
muito esse posicionamento, pois vai além das disciplinas na busca 
do desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes que 
possa levá-los a ações concretas de intervenções em suas próprias 
vidas e na sociedade, como um todo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O estudo permite concluir que a escola contribui para amenizar a 
exclusão social e que é determinante para as pessoas que 
comumente são vítimas deste tipo de exclusão, uma vez que é 
através da educação que elas irão alcançar melhores empregos, 
formações educacionais e até mesmo uma nova forma de olhar a 
vida. Mediante a isso, é notório que a EJA é capaz de combater a 
exclusão social à medida em que é garantida como um direito 
humano e social. A EJA é vista, além do mais, como uma modalidade 
de formação para a cidadania plena, ativa, em que o jovem e o adulto 
passam a atuar de forma consciente e adquirem pensamentos 
críticos sobre a sua realidade, aprendendo a intervir nela numa 
perspectiva de transformação.  
 
REFERÊNCIAS: 
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PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA ESCOLA. 
 

Cláudia Cassia de Morais VALENTE 
(Curso de Pedagogia, FDV, Viçosa-MG) 

Renato Salles MATTOS (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Família, Crianças, Aprendizagem, Participação. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Nesta pesquisa foi feita uma investigação sobre a 
participação da família na escola. Sabe-se que a participação da 
família na escola vem sendo cada vez mais necessária que eles 
participam para que seus filhos se acostumem melhor com o 
ambiente escolar. Cubero (1995, p. 253) afirma que a escola é junto 
com a família, a instituição social que maiores repercussões têm para 
a criança. Tanto nos fins explícitos que perseguem expressos no 
currículo acadêmico, como em outros não planejados, a escola será 
determinada para o desenvolvimento cognitivo e social da criança e, 
portanto, para o curso posterior da vida OBJETIVOS: Verificar a 
importância da participação da família na escola. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foi desenvolvido uma pesquisa que possui uma 
abordagem explicativa, sobre o fenômeno estudado, e será 
produzido através de um questionário enviado para os professores 
da educação, e os dados coletados foram analisados à luz do 
referencial teórico. RESULTADOS: Os resultados foram alcançados 
após a análise das respostas de professores ao questionário. No 
quadro abaixo podemos verificar dados importantes. 
 

1-Quais estratégias você poderia aconselhar para melhor se promover a 
inclusão em sala de aula? 
P1. O amor ao próximo, a vontade de aprender a todo momento e o 
desejo pelo bem comum...essas e outras atitudes de toda a comunidade 
escolar são, na minha opinião, a chave para superar os grandes desafios 
da inclusão no ensino regular. 
P2 Buscar atividades diferenciadas de acordo com as necessidades 
individuais, levando em consideração a (BNCC) 

QUADRO 1. Fonte: Dados do Questiono 
 
A partir desta tabela vemos a importância dessas crianças fazerem 
brincadeiras que propicie que elas tenham incentivo para que se 
enturmem com as outras. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Destacamos 
que nessa pesquisa o objetivo geral desta foi verificar a importância 
da participação da família na escola. Para tal foi trançado o seguinte 
objetivo de saber como os professores, pais e alunos estão lidando 
com a escola nesse momento de pandemia, de como estão sendo 
as atividades e relacionamento entre eles. Para achar uma resposta 
razoável, a metodologia baseou-se nas respostas de alguns 
professores ao questionário, e a analise destes dados foram feitos 
pautados no referencial teórico. Podemos ver que a família e a 
escola estarão sempre ligadas, assim para melhor desenvolvimento 
da criança em devemos sempre conversar sobre como elas estão 
indo na escola, para assim possam melhor se desenvolverem. Para 
isso acontecer os pais precisam se dedicarem, terem compromisso 
com a agenda da escola. Por exemplo, se tiver uma reunião eles 
precisam ir, para poderem compartilhar conhecimento O estudo que 
foi realizado sobre este tema que devemos propor um melhor 
entretenimento entre eles para que possam buscar juntos a melhor 
coisa paras crianças, nesse tempo de pandemia que estamos 
vivendo temos que estar cada vez mais unidos pois as crianças tem 
que estudar em casa e algumas crianças tem dificuldade então para 
elas aprenderem temos que buscar sempre o melhor para elas 
 
REFERÊNCIAS: 
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. 

 
Angélica Aparecida MANJA 

(Curso de Pedagogia, FDV, Viçosa-MG) 
Renato Salles MATTOS (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 

Raja Reda Zorkot SANT’ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 
 
Palavras-chave: Educação, Emoções, Controle, Comportamento. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÂO: Na atualidade, com a tecnologia cada vez mais 
avançada, as pessoas estão vivendo cada vez mais distantes uns 
dos outros, e isso já está afetando as novas gerações, o que gera 
certa preocupação nos pais e educadores. Pois, o seu uso de forma 
exagerada faz as pessoas passarem mais tempo no mundo virtual, 
fazendo o individuo afastar dos amigos e da própria família, deixando 
também de fazer suas tarefas e obrigações. Com isso, o indivíduo 
pode vir a ter um desgaste psicológico. Quando a criança começa a 
lidar com suas emoções, ela adquire domínio sobre si mesmo. 
“Quando o indivíduo aprende a controlar seu comportamento 
espontâneo para atender às exigências sociais estabelecidas, dá um 
passo para assumir a responsabilidade por seu próprio 
comportamento” (DRISCOLL). Visto que a sociedade atual tem 
apresentado dificuldades para lidar com suas emoções, surgiu-se o 
interesse por este estudo. Durante um estágio, realizado ao longo do 
ano de 2019, em uma escola pública, observei que as aulas de 
inteligência relacional (Liga pela Paz) abordam muito bem a questão 
dos sentimentos com as crianças, pois permite que as mesmas falem 
dos seus sentimentos e as causas que as levam a ter tais posturas. 
Essas aulas também permitem que os alunos reflitam sobre suas 
ações e se isso pode atingir o outro, além de leva-los a pensar sobre 
quais atitudes serão corretas para melhorá-las. OBJETIVOS: O 
objetivo geral desta pesquisa foi analisar como as aulas da Liga Pela 
Paz contribuem para um melhor controle das emoções e verificar 
como as emoções afetam o ensino e aprendizado. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Esta pesquisa apresentou uma abordagem 
explicativa, constituindo-se em uma observação durante o meu 
estágio realizado em uma escola pública da cidade de Viçosa-MG. 
Trata-se de uma investigação com natureza qualitativa, na qual 
alguns dados foram coletados através de questionários aplicados de 
forma online. Estes dados coletados foram analisados com vistas 
nas informações debatidas no Referencial teórico. RESULTADOS: 
As aulas de Educação Socioemocional contribuem para a redução 
da violência e para a diminuição do bullying, além de favorecer para 
a prevenção da ansiedade e da depressão. Também essas aulas são 
importantes para manter o equilíbrio emocional, sendo ele um fator 
muito importante para o desenvolvimento de habilidades. Todos os 
aspectos abordados nessas aulas são essenciais, pois trabalha 
valores como respeito, tolerância, dignidade, humildade, 
contribuindo para um melhor relacionamento de paz e harmonia com 
a sociedade, sendo a Escola uma instituição importante para esta 
formação. Nessas aulas, os educandos encontravam-se animados e 
entusiasmados, melhorando, assim os seus comportamentos. 
CONSIDERAÇÔES FINAIS: Podemos concluir que a educação 
socioemocional é muito importante para o desenvolvimento da 
criança, no convívio com a sociedade, para o seu autocontrole, entre 
outras coisas. Essas aulas fazem com que os alunos tenham mais 
equilíbrio diante de situações desconfortáveis. Para tanto, o papel do 
professor é fundamental, “Ninguém é tão importante no teatro social 
quanto os professores e as professoras” (CURY). Sendo ele 
mediador deste processo, contribuindo para mudança de atitudes 
dos alunos, fazendo-os refletir sobre seus comportamentos. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Você já se sentiu leve após ouvir uma 
música? Ao escuta-la, já teve a sensação boa? Pois bem, a 
música contribui para diversas coisas e na Educação não é 
diferente. A música tem um poder relaxante, então quando o 
professor utiliza da música para ensinar, ele permite que seus 
alunos fiquem mais calmos e tranquilos durante as aulas. "A 
música é definida como “arte de combinar sons, e formar com 
eles melodia e harmonia. A linguagem musical pode ser um 
meio de ampliação da percepção e da consciência, porque 
permite vivenciar e conscientizar fenômenos e conceitos 
diversos". (BRITO, 2003, p. 26, apud SILVA, 2016, p.366). 
Neste sentido, podemos perceber que a música contribui para 
diversos aspectos. Com as crianças não é diferente. A 
justificativa da pesquisa considerou o fato de que a música é 
uma importante ferramenta que o professor pode utilizar para 
trabalhar com os alunos de forma lúdica e divertida, 
possibilitando que o ambiente seja tranquilo e acolhedor. Além 
de proporcionar um momento de prazer, ela contribui para uma 
melhor formação. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa foi 
verificar a importância da música no processo de ensino e 
aprendizagem dos anos iniciais do ensino fundamental. Tendo 
como objetivo especifico analisar o papel da música na 
Educação. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Esta pesquisa 
apresentou uma abordagem descritiva, sendo de uma 
investigação com natureza qualitativa. O cenário ou contexto 
observado foi situação, a qual a música é utilizada como 
ferramenta e como apoio no processo de ensino e 
aprendizagem. Os sujeitos investigados foram professores. 
Apresentando uma pesquisa de campo, através de 
questionários aplicados de forma online, amparado com 
pesquisa bibliográfica. RESULTADOS: A música contribui 
para o pleno desenvolvimento do aluno. “Todos os aspectos 
do desenvolvimento estão intimamente relacionados e 
exercem influência uns sobre os outros, a ponto de não ser 
possível estimular o desenvolvimento de um deles sem que, 
ao mesmo tempo, os outros sejam igualmente afetados.” 
(WEIGEL,1988, p. 13, apud, FELICIANO, 2012, p. 27). A 
música tem o poder de trabalhar todas as áreas do 
desenvolvimento, fazendo com que a criança adquira 
conhecimento enquanto aprende de uma maneira lúdica e 
divertida. O educador deve buscar atividades que envolvam 
música, pois assim o ambiente ficará mais agradável. 
Podemos perceber que a música contribui e muito para o 
equilíbrio emocional. Além de ser de fácil acesso, a música traz 
conforto. A música é uma grande ferramenta muito importante 
para a assimilação dos diversos conteúdos na rotina dos 
alunos, pois transporta para o universo dos mesmos, de forma 
lúdica, os conceitos científicos de diversas matérias. (BUENO, 
2012, p. 49, apud FELICIANO, 2012, p. 27) Desta forma, 
podemos concluir que a música tem um papel fundamental no 
processo de ensino e aprendizagem. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Através das leituras e das informações obtidas, 
podemos concluir que a música contribui de forma significativa 
para todos os aspectos do desenvolvimento da criança. O 
professor que trabalha com música e produção da mesma, 
com confecções de instrumentos musicais, contribui para o 
aumento da criatividade, do raciocínio, entre outras coisas. A 
música é uma ferramenta lúdica que combina aprendizado e 
prazer, trazendo para a sala de uma um momento de 
descontração, mas tendo uma finalidade pedagógica.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O presente estudo defende a relação existente entre 
docente e aluno. Incluindo todas as suas áreas, tanto profissional e 
pessoal pois acreditamos que um bom relacionamento entre o 
educador e educando, contribui bastante para um melhor resultado 
no processo de ensino-aprendizagem. O tema tratou do 
comportamento do docente na sala de aula, e como importante havia 
afeto na relação entre aluno e professor. OBJETIVOS: o objetivo 
desse artigo foi identificar como essa relação, (a convivência do 
professor com aluno) pode influenciar de maneira negativa positiva 
no ensino, acreditamos que o educador tem um grande impacto na 
vida do aluno, essencial para seu desenvolvimento, o objetivo geral 
da pesquisa é o de buscar analisar algumas práticas de professores 
em sua sala de aula, seu cotidiano, tendo apresentado como foco 
verificar como a relação professor e aluno influencia na 
aprendizagem da criança. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A 
Metodologia dessa pesquisa foi de cunho explicativa, utilizamos o 
estudo de campo, onde recorremos às tecnologias de informação e 
comunicação na coleta de dados, principalmente na distribuição dos 
questionários. A abordagem usada foi a qualiquantitativa. Para esse 
artigo obtemos dados feito por questionários e entrevistas. Estes 
questionários foram respondidos por profissionais da educação em 
atividade, lembrando que devido a pandemia o questionário foi 
aplicado de forma virtual. Os dados coletados foram analisados 
através das informações presentes no referencial teórico. 
RESULTADOS: A análise das respostas coletadas nos permitem 
observar que todas elas concordam que a relação da Afetividade 
com a aprendizagem, estão totalmente ligados, e um favorece o 
outro e com a afetividade, vem as habilidades, e essas serão 
totalmente absorvidas pelos alunos, se eles estão aprendendo em 
um ambiente de prazer, e assim internalizada pela criança. Como 
podemos observar na citação: “Alguns professores sentem que seu 
relacionamento com os alunos determina o clima emocional da sala 
de aula. Esse clima poderá ser positivo, de apoio ao aluno, quando 
o relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno sente 
segurança, não teme a crítica e a censura do professor. Seus níveis 
de ansiedade mantem-se baixo e ele pode trabalhar descontraído, 
criar, render mais intelectualmente. (Santos e Silva 2002, p. 12) 
CONSIDERAÇÃO FINAIS: O estudo permite concluir que o afeto no 
processo de ensino-aprendizagem é essencial, pois com afeto o ser 
humano cria laços, formando um elo crucial na relação professor-
aluno, quanto maior a afinidade entre o docente e o aluno, maior será 
a fluência do processo no ensino-aprendizagem, pois mais 
facilmente eles aprenderam compreenderam o que foi ensinado. 
Observamos através do questionário realizado que afetividade para 
as entrevistadas é de bastante importância, sem afetividade a 
relação entre aluno e professor se torna crua. Tanto o aluno quanto 
o professor necessitam, precisão ter afetos em suas relações, 
principalmente no processo de ensino-aprendizagem tendo assim 
um professor um elo crucial com o educando, porque o afeto está 
ligado diretamente ao desenvolvimento da cognição. Ambos os 
atores nesse processo precisam estar comprometidos assim o aluno 
despertar carinho, motivação, amor e confiança.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Este estudo trata da temática da brincadeira na 
educação infantil, entende-se que a brincadeira é um recurso 
pedagógico necessário ao desenvolvimento infantil, podemos refletir que 
a criança em si, a infância e educação é de suma importância para o 
total desenvolvimento dela. Os jogos e brincadeiras devem fazer parte 
do cotidiano das crianças da educação infantil principalmente no 
ambiente escolar onde ela vai para o aprender, para criar a sua própria 
identidade além de ajudar a desenvolver habilidades socioemocionais 
que serão utilizados durante toda a sua vida. “No momento em que ela 
brinca a aprendizagem acontece, porque a “aprendizagem é construção 
do conhecimento”. (QUEIROZ, 2003 pg.22).” OBJETIVOS: O objetivo 
desse artigo foi salientar e responder à seguinte pergunta “quais 
brincadeiras são relevantes para a educação das crianças na educação 
infantil?” desse modo a fim de confirmar que o brincar requer liberdade 
e criatividade da parte do aluno, pois se soltando deixando fluir, se auto 
descobrindo e desenvolvendo habilidades necessárias para idade dele. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa com 
propósito explicativo, utilizamos o estudo de caso, através de 
questionário e entrevistas coletaremos informações e opiniões sobre 
assunto pedido, a abordagem será qualitativa. A coleta de dados 
ocorrerá a partir da leitura de teorias pertinentes ao tema, e a análise 
dos dados será feita a luz do referencial teórico selecionado. 
RESULTADOS: Resultados da pesquisa revelam que na percepção dos 
professores é muito importante que as brincadeiras e jogos nessa faixa 
etária, tenham um objetivo por trás de cada brincadeiras, um significado 
para um aprendizado. A partir da análise de dados provenientes de um 
questionário aplicado, percebemos que as profissionais da área de 
educação infantil entrevistadas concordam que as brincadeiras podem 
influenciar no desenvolvimento da criança. E que com ela a criança 
aprende com mais facilidade, assim desenvolvendo capacidades como 
a atenção, imaginação, representação simbólica, sentidos, auto 
imagem, memória, além de contribuir para a construção da 
personalidade de cada aluno, também desenvolvendo o psicomotor, 
assim Percebemos que todos aspectos da brincadeira e jogos podem 
sim influenciar no desenvolvimento total da educando. Como disse Lev 
Vygotsky “. As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no 
brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de 
ação real e moralidade.” Com o brincar a criança cria uma noção do real, 
da modalidade, do que é imaginário, essas aquisições são essenciais 
nessa idade da Educação Infantil. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto 
concluímos que importância de ter brincadeiras pensadas e dirigidas 
com objetivos bem específicos, na educação infantil é de grande 
relevância para o desenvolvimento do discente. Percebemos que os 
jogos e brincadeiras é um caminho que os professores podem usar para 
o aprender e o ensinar, pois se caracteriza como recurso pedagógico 
necessário para o melhor desenvolvimento Infantil. Portanto o objetivo 
desta pesquisa foi alcançado pois as brincadeiras na educação infantil 
não são apenas o simples ato de brincar, vai além disso, através das 
interações dos jogos, a criança desenvolve em muitas áreas. Os jogos e 
brincadeiras são um caminho mais prazeroso para a criança aprender, 
vale lembrar que para uma brincadeira ser bem trabalhada preciso ter 
um bom mediador, um bom professor, além de uma boa estrutura. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Atualmente, as celebridades estão se tornando uma 
espécie de vitrine da mídia em que possuem perfis idealizados e suas 
exposições sendo planejadas influenciando vários de seus seguidores. 
Dessa forma, segundo Daniel Boorstin (1961) “a celebridade é fabricada com 
o propósito de satisfazer nossas exageradas expectativas de grandiosidade 
humana e alcançam a fama não necessariamente por suas ações ou seus 
feitos, mas por diferenciar sua personalidade de todo o resto”, então é claro 
que as pessoas buscam na celebridade um espelho e criam a partir delas 
um novo estilo de vida, sendo claramente esse o papel das Kardashians. 
Para fazer melhor uso da publicidade, nesse caso, diversas estratégias são 
usadas por trás da família que as faz ser um símbolo da cultura pop atual, 
possuindo assim cada integrante uma personalidade individual que ficam 
expostas no reality e pelas redes sociais. OBJETIVO: Logo, esse estudo tem 
como objetivo analisar a vida da família Kardashian-Jenner e todo o 
marketing por trás das integrantes que mantém elas na mídia. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Por tratar-se de um estudo de marketing 
que investiga uma família de fama mundial e que utiliza de diversas 
estratégias para se manter na mídia, a metodologia aplicada para o presente 
estudo foi uma pesquisa com base em outros autores e pessoas da área que 
buscaram entender as estratégias da família e criaram matérias e 
documentos. RESULTADO: Os resultados são que as Kardashians 
investem no inbound marketing como ninguém atraindo as pessoas para 
tópicos de seus interesses e não para seus produtos diretamente e apesar 
de terem marcas de maquiagens, roupas etc., elas procuram usar da 
influência delas para ditar tendências consolidando assim como 
influenciadoras digitais e se aproximando do público mostrando mais de 
suas vidas fazendo com que o público consuma e defenda a marca dessas. 
Além disso, hoje é importante investir em mais de um empreendimento e 
disso a família entende e antes mesmo da fama com o reality Kourtney, 
Khloe e Kim já tinham uma boutique, a Dash, e depois da fama investiram 
em marca de maquiagens, em linhas de roupa, produtos de beleza produtos 
fitness e dessa forma, expandem os negócios e fazem com que a família 
consiga atingir mais pessoas e ainda sabem usar a imagem com sabedoria 
fazendo com que nada que é postado ou mostrado no programa não esteja 
lá por acaso apesar de parecer “acidente”. No entanto, é importante ajudar 
também agências de caridade que compartilhem dos mesmos ideais e caso 
ocorra algo fora de seu controle é necessário saber se pronunciar e deixar 
claro seus ideais pois uma Kardashian sabe usar até de situações negativas 
ao favor destas como foi o caso de sex tape de Kim que vazou um pouco 
antes do lançamento do reality e ela usou ao seu favor. Contudo ainda rolam, 
críticas de que elas não tem talento e não devem ser reconhecidas como 
celebridade e Kim em entrevista ao The Guardian mostra que mesmo não 
cantando ou atuando, ela e as irmãs são empresárias e administram suas 
carreiras junto com a matriarca então elas tem talento sim e sabem investir 
e cuidar de seus patrimônios, conhecem o seu público e fornecem o que 
estes desejam, sempre buscam inovar e criam as suas próprias estratégias 
pensadas e direcionadas para o público delas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Nessa conjuntura, o modo como publicidade atual vem sendo aplicada 
ultrapassa os padrões do marketing e quando se trata de marketing pessoal 
a família Kardashian-Jenner reflete todo um ideal de grandiosidade e com 
isso conseguem usar de sua influência para lucrar e crescer cada vez mais 
com um público que as defende e se identifica com as personalidades 
mostradas no reality e ainda evidenciam um talento enorme quando o 
assunto é negócios já que investem em vários empreendimentos voltados 
para o que seu público busca e trabalham muito bem com a imagem da 
família sendo consideradas não só influenciadoras mas celebridades ditando 
tendências pelo o mundo todo. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O mercado de moda sofre um crescimento considerável cada 
vez mais e em grande velocidade, sendo assim um dos maiores 
empregadores. Contudo, todo esse crescimento atual vem se dando com a 
entrada da mulher no mercado de trabalho que impulsiona o setor devido à 
disposição que estas passam a ter para gastar e a necessidade de andarem 
mais bem vestidas no dia a dia. Logo, falar sobre moda não é mais futilidade e 
sim expressar seus valores, buscando peças que se identifica. Dessa forma, o 
marketing deve ser mais direcionado ao seu público alvo, ainda mais nos casos 
de pequenas e médias empresas, que precisam adotar medidas para atrair os 
primeiros clientes e fazer com que estes se multipliquem. Portanto a divulgação 
vista por muitas empresas ao iniciarem no mercado como não prioritária acaba 
fazendo com que estas empresas fechem, mostrando que investimentos em 
marketing adequado ao produto, é necessário pois, buscar seu público alvo da 
forma correta deve ser prioridade para quem quer crescer. Dessa forma, se 
uma micro ou pequena empresa de moda deseja competir com os grandes 
nomes, esta deve conhecer muito bem a melhor forma de interagir com seu 
público alvo e oferecer para estes consumidores a qualidade esperada, o preço 
acessível e tudo o que faça o cliente se sentir realizado, mostrando que a 
satisfação deste sempre prevalece. OBJETIVOS: Devido a importância do 
marketing de moda em micro e pequenas empresas, busca-se clientes 
específicos que façam esta criar uma rede de contatos e potencialmente 
buscar crescer, o objetivo deste estudo foi analisar empresas que começaram 
como pequenas e micro e conseguiram conquistar um grande espaço no 
mercado, propondo novos métodos e estratégias para a divulgação e busca de 
contatos. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Por ser um estudo de marketing, 
foi analisada a marca Arezzo que começou como uma pequena empresa e 
atualmente é um forte nome no mercado. Logo, foi possível notar de cara o 
envolvimento da marca em questões sociais e ambientais que criam uma 
credibilidade com público, pois nas redes sociais da Arezzo mostra-se não só 
os calçados e bolsas, mas fala sobre empoderamento, como o curta-metragem 
produzido com mulheres em parceria ao Instituto Dona de Si, fala também de 
questões ambientais, como a coleção que traz calçados sustentáveis. 
Contudo, a corporação ainda conta com uma estratégia eficiente no setor de 
marketing, veiculando a marca à artistas e formadores de opinião e a criação 
de lojas Flagships (lojas conceito localizadas em locais estratégicos), tendo 
como objetivo fomentar o consumo nas lojas franqueadas através da maior 
visibilidade adquirida nestes locais estratégicos. Portanto, a Arezzo não só 
vende um produto, mas proporciona uma experiência, desde o catálogo em 
uma nova coleção, os uniformes das vendedoras, o ambiente da loja e até 
mesmo as embalagens são modificadas, mostrando o comprometimento da 
marca com o cliente e deixando claro que para a empresa o marketing de moda 
é extremamente importante, ainda mais no caso da Arezzo que começou como 
uma pequena empresa mas que cresceu fazendo com que o marketing evolui-
se junto. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa mostram que o marketing 
estratégico que a Arezzo utiliza funciona perfeitamente para a marca e que sua 
expansão pelo mercado internacional está se dando de forma inteligente 
buscando locais estratégicos que fomentem o consumo e a escolha pela 
marca. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Na atual conjuntura, o marketing está 
cada vez mais valorizado mostrando sua importância e também se 
modificando a cada dia, quebrando padrões estabelecidos no passado. Dessa 
forma, como mostrado no exemplo da Arezzo, fica claro que manter contato 
com o público atualmente é essencial, trabalhando com produtos de qualidade 
e promovendo a humanização da marca com os clientes. Contudo, fica 
evidente o quanto é preciso manter uma boa relação com o consumidor, para 
que assim uma micro ou pequena empresa consiga uma rede de contatos ideal 
ao produto e consiga crescer, como foi o caso da marca Arezzo. 
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COMO CRIAR UMA LOJA VIRTUAL. 

 
Mateus Felipe MIRANDA 
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Rodrigo Teixeira VAZ (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Loja virtual, e-Commerce, Marketing, Clientes, 

Conhecimento de mercado. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Atualmente, a criação de lojas online se tornou algo muito 
comum e consequentemente as pessoas buscam cada vez mais informação 
para a criação de seu negócio, devido ao uso massivo de smartphones e 
computadores, sem contar a praticidade e conforto das compras pela 
internet. Logo, ao tentar entender um e-commerce o ideal é antes de tudo 
buscar um nicho mais específico, como forma de reduzir concorrência e logo 
após buscar conhecer o mercado na palma da mão, aprender as estratégias 
de marketing de vendas e precificação de concorrentes e tentar sempre estar 
à frente destes. Entretanto, entender o consumidor é algo fundamental, no 
processo de vendas, então procurar o que estes consomem o porquê e como 
consomem, tendo em vista os produtos de maior sucesso, será um passo 
necessário para conquistar os objetivos criados para o negócio. Portanto, ter 
em vista a importância do conhecimento de mercado é algo que demanda 
um certo tempo e paciência, mas que compensa com resultados, sem contar 
que todo o conhecimento associado a um marketing direcionado ao público 
alvo, produzindo conteúdo relevante, cria uma boa relação com o 
consumidor. OBJETIVO: Esse estudo tem como objetivo analisar a melhor 
forma de se criar um e-commerce, buscando explicar os passos necessários 
para um negócio de sucesso. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Por tratar-
se de um estudo sobre a criação de uma loja virtual, a metodologia aplicada, 
para o presente estudo foi uma pesquisa entre sites que auxiliam na criação 
de um e-commerce escrito por outros autores especialistas na área, que 
mostram com um passo a passo, partes importantes para uma 
comercialização online de qualidade. RESULTADOS: Os resultados são 
que para um e-commerce de sucesso deve-se ter o seu produto já em 
mente, dando início ao plano de negócios e já pensando na persona pelas 
quais esse negócio vai atender, é imprescindível a atenção também a 
escolha da plataforma ideal, para que assim efetue a compra do domínio (o 
endereço pelo qual a loja vai adotar no Google). Logo após, as opções de 
pagamento precisam ser definidas, contratando ferramentas como o Paypal, 
que realiza todo o processo em questão de segundos, deixando evidente 
também a necessidade de organização da loja virtual, definindo a logo, o 
tema do site etc. Contudo, quando um comprador abandona o carrinho de 
compra demonstra também que a loja deve se preocupar com um checkout 
menos complexo e que não deixe o consumidor cheio de dúvida. Por fim, 
apostar no marketing digital da loja virtual é imprescindível, buscando assim, 
atrair visitantes para o site, que serão futuros clientes, vale lembrar também 
que monitorar os resultados é fundamental pois dessa forma, terá em mãos 
todos os dados necessários para ver se as estratégias aplicadas estão 
funcionando, ou precisam ser reavaliadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Conclui-se que para um e-commerce de sucesso vários cuidados devem ser 
tomados até mesmo antes da criação da loja, desde a idealização do produto 
ao total conhecimento de mercado, encontrando dessa forma o espaço que 
será preenchido. Logo, um passo a passo é criado para que o ideal da marca 
seja alcançado através do marketing adequado, do plano de negócios, 
opções de pagamento dentre outros que farão do e-commerce preferência 
de muitos clientes, que se sentirão atendidos pelo produto oferecido. 
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MARCAS PELO INSTAGRAM QUE POSSIBILITA A 
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Palavras-chave: Moda, Fotografia de moda, Instagram, Marketing 

digital. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Com o marketing digital as empresas estão cada vez mais 
buscando se adaptar ao cenário comunicacional e começando a utilizar das 
redes sociais como um meio de divulgação para seus produtos. No entanto, 
com o auxílio da fotografia de moda as marcas passaram a se adequar ao 
novo contexto online para que o consumidor comece a interagir cada vez 
mais com o produto e o serviço oferecido, economizando até mesmo o 
tempo do cliente. O marketing então começou a ser bastante utilizado no 
Instagram, uma plataforma que tem o objetivo de se compartilhar fotos e 
vídeos deixando os clientes cada vez mais próximos da marca e do conceito 
que ela tenta transmitir. Logo, de acordo com os 4Ps que explicam de 
maneira clara, as práticas genéricas da gestão dos produtos e que vem 
sendo atualizada com todas as mudanças ocorridas no marketing, são 
discutidas por Philip Kotler, em Marketing 3.0 (2010 p. 30 apud Jerome Mc 
Carthy 1960), demonstram que empresas e macro empresas devem se 
atentar cada vez mais as novidades do contexto online. OBJETIVO: Nesse 
contexto, este artigo procura mostrar o quanto o Instagram é uma rede social 
influente e de grande importância na aproximação dos consumidores com a 
marca, que gera um maior número de vendas devido a confiança passada 
aos clientes muitas vezes em tempo real e de forma que fique claro tudo que 
deve ser mostrado. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Por tratar-se de um 
estudo de marketing de marcas no Instagram, foi realizado entrevistas nas 
lojas Superafim Store e Gabriela Beach Wear que expõe seus produtos na 
rede social em questão. Assim, busca-se entender se é vantajoso investir 
nesta rede que possui diversas ferramentas úteis na divulgação de produtos, 
sendo avaliado também se a rede social consegue aproximar o cliente da 
loja e o quanto isso é necessário para o crescimento e consolidação de uma 
marca. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa revelam que o Instagram 
e todas as suas ferramentas, como os Stories, o feed e o explorar colaboram 
bastante para a aproximação e a confiança passada ao cliente, juntamente 
de um atendimento e produtos diferenciados que criam uma experiência na 
hora de comprar e fazem com que o cliente passe um feedback positivo, 
sobre as roupas e acessórios postados na rede social. Conclui-se também 
que ensaios fotográficos acima das peças cria um alcance maior de pessoas 
interessadas nos modelos mostrados destacando a importância de falar 
sobre eles no Stories, mostrando o material utilizado na confecção a 
modelagem e até mesmo apresentando novas coleções que chegaram na 
loja, deixando o cliente curioso e sem nenhuma dúvida quanto a qualidade 
do produto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A publicidade no Instagram vem se 
tornando necessária para as marcas que querem crescer e até mesmo 
aproximar clientes de seus ideais, revelando que um marketing bem 
elaborado, com fotografias profissionais, que destacam a beleza e qualidade 
do produto conseguem ótimos resultados associados as ferramentas da 
rede social em questão. Logo, trabalhar os Stories e o feed, com as 
novidades recebidas, mostrando o caimento em modelos, atrai a atenção 
das pessoas que juntamente de um atendimento de qualidade 
demonstrando a preocupação e o cuidado com os compradores 
consequentemente resultam em feedbacks positivos para a loja e para 
outras pessoas que possam vir a consumir produtos da marca. 
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Palavras-chave: Anos inicias, Matemática, Lúdico. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Esse estudo busca descrever a prática do ensino da 
matemática na perspectiva de professores que atuam nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental I.O que nos chama atenção para o 
número de alunos que apresentam dificuldades e/ou problemas com 
tal conteúdo. Questiona-se o porquê dos conceitos matemáticos se 
tornarem distantes da realidade do aprendiz. E preciso ações 
pedagógicas que podem ser inseridas no cotidiano da sala de aula, 
conduzindo uma forma mais significativa e prazerosa no ensino da 
matemática, resultando em maior interesse do educando por essa 
disciplina. Podemos citar o lúdico é o trabalho com jogos como um 
dos facilitadores da aprendizagem no ensino de forma geral e 
inclusive da matemática. Sabemos que a matemática está presente 
naturalmente no nosso cotidiano, necessitando o uso do raciocínio 
lógico, da criatividade e da capacidade de solucionar problemas 
simples ou mais complexos na vida. Neste sentido, trabalhar com 
uma metodologia ativa, envolvendo desafios gradativos e o fazer da 
criança, poderá promover inúmeras possibilidades de transformar 
uma disciplina tão temida, em um conteúdo instigante ao aluno. É 
importante, que a Matemática desempenhe, equilibrada e 
indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades 
intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do 
raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, 
situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no 
apoio à construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. 
(BRASIL, 1997, p. 29). OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa é 
buscar conhecer as estratégias que alguns professores utilizam nas 
salas de aula, que permitem tornar o ensino da matemática mais 
prazeroso. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este estudo 
apresenta uma pesquisa, de abordagem qualitativa, que teve como 
recurso a aplicação de um questionário a professores do ensino 
fundamental das séries iniciais em uma escola pública do município 
de Viçosa-MG. RESULTADO: O resultado que a pesquisa de campo 
mostrou foi que na percepção das professoras é muito importante o 
uso de jogos na disciplina da matemática, além de ser também uma 
prática de sucesso, o ensino voltado para o cotidiano do educando. 
Não podemos deixar de destacar que a aprendizagem, muitas das 
vezes está ligada com a boa ou falta de interação do professor com 
o aluno. A utilização de uma avaliação diagnóstica, buscando 
verificar o conhecimento prévio do aluno, podem contribuir com o 
bom êxito do aprendiz. Temos um outro aspecto, que não pode ser 
desconsiderado na aprendizagem da matemática, como o uso de 
matérias concretos nas aulas, conduzindo a um bom resultado nas 
realizações das atividades propostas. Destaca-se, segundo a 
percepção dos professores, que atividades de ensino envolvendo o 
lúdico, leva os alunos sentirem mais prazer em realizar as atividades 
propostas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A relevância deste trabalho 
foi demonstrar que, por mais que a disciplina (matemática) seja vista 
de uma maneira difícil, complicada de ser entendida e trabalhada, há 
métodos que possa mudar isso e fazer que fique mais prazeroso aos 
educandos. Portanto, é importante fazer que os roteiros dessa aula 
mudem, se adaptando a classe e também se for necessário adaptar 
para aquele aluno que se encontra com maiores dificuldades. 
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Palavras-chave: Crianças, Saberes, Vivências e desenvolvimento. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa apresenta como tema Alfabetização 
na Educação Infantil. No entanto percebe-se que a alfabetização e o 
letramento não são prioridades nesta fase da educação escolar, as 
crianças não têm de sair alfabetizadas. Desse modo, há uma falta de 
diálogo entre a família do educando, escola e educadores. 
OBJETIVO: Verificar de que forma acontece a alfabetização na 
educação infantil e quais são os processos de alfabetização. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa Bibliográfica de cunho 
qualitativo e de natureza descritiva. Seu desenvolvimento se deu 
através de leituras. RESULTADOS: Esta pesquisa aborda o quanto 
família e educadores necessitam de clarezas no que dizem sobre 
alfabetização na Educação Infantil. As Diretrizes servem para dar 
amparo, no sentido de que a criança necessita deste tempo em seu 
desenvolvimento. E que para tanto, devem estar matriculadas em 
uma instituição de educação infantil, onde suas vivências e 
desenvolvimentos sejam priorizados nas mais diferentes formas de 
interações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Embora alfabetização e 
letramento sejam processos amplos e complexos, temos bases 
norteadoras que fazem com que haja uma referência ao método 
utilizado. Devendo-se sempre ofertar possibilidades, para que, 
através destas, a criança se desenvolva atingindo amadurecimento 
e assim, a alfabetização e o letramento aconteçam de maneira 
natural. 
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Palavras-chave: Professores, Desafios, Inclusão, Ensino-aprendizagem. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A escola é um meio social e, por isso, deve subsidiar 
condições que favoreçam a aprendizagem integral dos alunos. O ambiente 
escolar, quando inclusivo, fornece grandes vantagens a todas as crianças, 
e não somente às que possuem algum tipo de deficiência, pois traz a 
concepção de igualdade, direitos e respeito às diferenças, além de facilitar 
o processo de aprendizagem e desenvolvimento de alunos com 
necessidades especiais. As crianças que antes eram excluídas da escola 
regular e colocadas em instituições para deficientes agora têm o direito 
garantido por lei à educação e de frequentar a mesma escola das crianças 
tidas como ‘’normais’’. Assim, crianças que apresentam diferentes déficits, 
sejam eles temporários ou crônicos, graves ou leves, devem ser inseridos 
no ensino regular. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
Federal no 9.394/1996) assegurou que a criança deficiente física, sensorial 
e mental pode e deve estudar em classes comuns. O Artigo 59 desta lei 
contempla a adequada organização do trabalho pedagógico que os sistemas 
de ensino devem assegurar a fim de atender às necessidades específicas, 
assim como professores preparados para o atendimento especializado ou 
para o ensino regular, capacitados para integrar os educandos portadores 
de necessidades especiais nas classes comuns. OBJETIVOS: verificar 
quais são os caminhos traçados pelos professores para melhor contribuir na 
formação dessas crianças e fazer de uma real forma a inclusão delas na 
rede regular de ensino. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este estudo tem 
como foco metodológico a pesquisa exploratória, que busca proporcionar 
mais familiaridade com o problema e, para sua efetivação, envolve 
levantamento bibliográfico e a aplicação de questionários a quatro 
pedagogas de idade entre 30 e 45 anos, que trabalham em duas escolas da 
cidade de Viçosa-MG, tendo como objetivo responder às indagações 
presentes. RESULTADOS: O número de alunos na sala de aula influencia 
muito no processo de alfabetização dessas crianças especiais, uma vez que 
o professor não tem muito tempo para se dedicar somente àquele aluno. Os 
cursos de capacitação dentro dessa questão voltam a ser mencionados 
como ferramenta que proporcionam um rendimento melhor. O propósito 
dessa interação entre aluno e professor é a articulação entre aluno e saber, 
ocasião em que a aprendizagem verdadeiramente ocorre. As escolas devem 
considerar sua estrutura como sendo algo primordial para o exercício da 
inclusão, para incluir os alunos com necessidades especiais. Nas escolas 
pesquisadas podemos ver através das respostas que o ambiente influencia, 
e muito, o contexto educacional, uma vez que o mesmo quando não é 
acessível promove a exclusão. Os métodos de alfabetização são uma 
maneira de expandir a diversidade do ensino, mas sempre com o mesmo 
objetivo. A falta de capacitação dos profissionais da escola regular 
impossibilita a capacidade de lidar com as diferenças existentes em seu local 
de trabalho e na utilização desses métodos. O aprendizado que se dá 
através de jogos e brincadeiras tem vários fatores positivos, tornando o 
desenvolvimento escolar da criança menos monótono e desinteressante do 
que a simples exposição de conteúdo. Na atividade lúdica a criança participa 
ativamente como parte integrante do processo, fazendo com que ela se 
desenvolva de maneira integral, tendo exploradas todas as suas habilidades 
e motivações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os professores pesquisados 
possuem uma base sobre o que é educação especial e reconhecem a 
importância de se ter uma capacitação para atuar na área. As escolas têm 
preocupação com seus alunos portadores de necessidades especiais e 
zelam pela aprendizagem de todos igualmente, sem exclusão. As 
conclusões apontam que as mesmas cumprem o seu dever democrático de 
aceitar a matrícula dos alunos com necessidades de inclusão. Percebe-se 
que, no caso da escola pública, ela enfrenta sérias dificuldades para atender 
plenamente a este público, a exemplo da precariedade dos espaços físicos, 
carência de materiais pedagógicos e falta de profissionais de apoio. Desta 
forma, a inclusão se demonstra insuficiente.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Segundo Mittler (2003), a inclusão escolar tem por objetivo 
inserir sem distinção todos os educandos com variados graus de 
comprometimento cognitivo e social. Para ser de fato um processo de 
inclusão, deve ser realizado em uma escola regular, na qual o objetivo 
central da inclusão é diminuir ao máximo os preconceitos e evitar o 
isolamento social, que é característica marcante desse transtorno, pois esse 
processo permitirá que o educando adquira novas habilidades em meio a 
seus pares. O trabalho de interação, seus objetivos e metas e a modificação 
da ambiência devem ser feitos juntamente com trabalhos que envolvam 
novas aprendizagens, cuidados pessoais, vida social e lazer. Todo esse 
trabalho conjunto vai ajudar muito no desenvolvimento autista. O trabalho 
com autista é de fundamental importância para seu desenvolvimento, mas 
não podemos negar também que não é um trabalho fácil de realizar, até 
mesmo porque existem níveis diferentes de autismo, cada um com suas 
especificações e peculiaridades. OBJETIVOS: Verificar a relação entre o 
desempenho dos alunos quando há uma participação dos membros 
familiares no processo de escolarização destes. Vale ressaltar que a família 
e a escola, ambas importantíssimas na construção do conhecimento para 
vida dos alunos, ainda enfrentam barreiras que impedem que aconteça uma 
verdadeira parceria. ABORDAGEM METODOLÓGICA: O presente trabalho 
tem por objetivo geral realizar uma revisão bibliográfica com base em 
artigos, trazendo ideias de autores que discutem o tema, e a aplicação de 
questionários a profissionais da área para obtenção de dados. 
RESULTADOS: O apoio aos autistas por parte dos professores e 
psicopedagogos é essencial em seu desenvolvimento, uma vez que os 
mesmos possibilitam a eles terem uma visão mais ampliada do seu trabalho. 
O psicopedagogo, ao prestar seu atendimento a estas crianças, tem o 
objetivo de fazer com que o aluno obtenha o máximo de aproveitamento em 
seu processo de aprendizagem com base na premissa de que cada pessoa 
aprende em um tempo determinado e de uma maneira própria. O apoio 
pedagógico oferece as ferramentas ideais para cada aluno construir seu 
conhecimento, superando barreiras que aparecem na hora do estudo. O 
apoio pedagógico tem o caráter de proporcionar um tempo e um espaço 
diferenciados para a aprendizagem. Não pode e nem deve se resumir a uma 
“aula particular”. O professor que oferece apoio pedagógico age como 
mediador desta aprendizagem, oferecendo diferentes abordagens das que 
foram trabalhadas em aula. As ações educativas de qualidade podem elevar 
a autoestima do aluno ao favorecer o desenvolvimento do pensamento, do 
conhecimento, da socialização, do respeito, do entendimento e da 
investigação, contribuindo para a superação das dificuldades estudantis. O 
auxílio e a intervenção do psicopedagogo no processo de aprendizagem 
vêm contribuindo cada vez mais dentro das diversidades encontradas nas 
unidades escolares, sendo que sua intenção é a de descobrir o que está 
prejudicando ou dificultando a aprendizagem do aluno. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: As conclusões apontam que a escola analisada cumpre o seu dever 
democrático de aceitar a matrícula dos alunos autistas, assim como 
demonstra acolhê-los em seu ambiente, sem exclusão. Percebe-se que 
alguns professores apresentam algum receio ao atender o público analisado 
pelo fato de não se sentirem seguros e terem medo de errar com esses 
alunos. Os mesmos também mencionam a falta de tempo para se dedicar 
exclusivamente a esse aluno e questionam a falta de materiais necessários 
que auxiliam o processo de alfabetização dos autistas. Os professores e 
psicopedagogos entrevistados consideram importantíssimo o trabalho que 
envolva a relação de ambos. Professor e psicopedagogo necessitam 
trabalhar em conjunto para um melhor resultado acerca do processo de 
escolarização da criança autista. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÂO: O presente trabalho é sobre a importância da 
ludicidade nos anos iniciais, mais concretamente, o lúdico nada mais 
é que um recurso muito importante na aprendizagem das crianças. 
A palavra lúdico vem de origem latina que significa ludos, no 
dicionário diz “Relativo a jogos, brinquedos e divertimentos”. Dessa 
forma, o lúdico é uma forma de conhecimento muito eficaz para os 
alunos, que pode trazer muitos benefícios para o mesmo no futuro. 
A ludicidade nada mais é que um recurso metodológico muito 
importante na aprendizagem das crianças dos anos iniciais. Ela é 
utilizada para se ter um exercício que visa o divertimento do 
educando. Na educação temos o conceito lúdico para nos referir a 
jogos e brincadeiras que trabalhe a imaginação e a fantasia das 
crianças. O seu benefício são vários, alguns deles são: o 
favorecimento da socialização, o desenvolvimento cognitivo e motor, 
a criatividade e etc. A criança alcança um aprendizado muito 
importante para a sua formação no brincar, porem esse alcance é 
atingido sem a percepção da mesma, ou seja, ela aprende de uma 
forma que não, aparentemente, parece ser. Vemos que hoje, esse 
recurso é um meio muito determinante para o aprendizado da 
criança. Dessa maneira, ele é visto assim porque os exercícios 
utilizando meios lúdicos como as várias brincadeiras existentes, 
como livros, contos, lendas, coisas que de fato chame a atenção do 
educando, trás para eles um conhecimento cada vez maior. 
OBJETIVO: Verificar como o lúdico influencia no processo de ensino 
aprendizagem. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foi utilizado o 
método de pesquisa descritiva, com a finalidade de analisar a 
importância do lúdico nos anos iniciais. Nesse sentido, a pesquisa foi 
baseada em estudos de autores como, por exemplo, Vygotsky, 
Fantacholi e Kishimoto, entre outros, que elaboraram trabalhos 
pertinentes ao assunto. Foi realizada uma coleta de dados feita 
através de entrevistas com professores, para assim ter uma visão do 
que eles pensam sobre o assunto lúdico nos anos iniciais. O estudo 
apresentou um caráter essencialmente qualitativo com ênfase na 
observação e estudo bibliográfico. RESULTADOS: Os resultados da 
pesquisa revelaram que na percepção dos professores é muito 
importante o recurso lúdico nos anos iniciais, visto que é uma forma 
muito eficaz para o desenvolvimento das crianças. Também foi visto 
pelos professores a visão que os pais dos alunos têm sobre esse 
processo lúdico, na qual, ambos tiveram a mesma percepção, que 
alguns já conseguem ver a importância do processo lúdico para a 
aprendizagem de seus filhos, já outros apenas conseguem ver a 
importância da educação tradicional, na qual, é aquela que aprende 
apenas com livros de forma mais didática, sem nenhuma intervenção 
com a ludicidade. CONSIDERAÇOES FINAIS: A relevância da 
pesquisa acadêmica foi demonstrar qual é a importância da 
ludicidade para as crianças dos anos iniciais, e levar aos professores 
e aos pais sua verdadeira importância no âmbito escolar. Nesse 
sentido, é fato que através do brincar a criança aprende de uma 
forma mais chamativa para a mesma, de uma forma mais prazerosa. 
Com isso, tendo um rico aprendizado, fazendo com que eles 
evoluam na socialização, no desenvolvimento cognitivo e motor, na 
criatividade e entre outros.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Os Contos de Fadas surgiram há muito tempo e, até 
hoje, tem cativado as crianças, despertando nelas um grande 
interesse. A contribuição dos contos de fadas na prática pedagógica 
vem mostrando uma forma de trabalhar com contos de fadas no 
ambiente escolar. Com uma linguagem simples e com uma 
simbologia já estruturada, assim os contos de fadas vão se 
mostrando ser uma atividade prazerosa para todos os envolvidos no 
processo educativo, pois é um tema de grande aceitação entre as 
crianças, que desperta interesse, envolvimento e participação dos 
mesmos. De acordo com a pedagoga brasileira Fanny Abramovich 
(2006, p. 120) “Os contos de fadas estão envolvidos no maravilhoso, 
um universo que denota fantasia, partindo sempre duma situação 
real, concreta, lidando com emoções que qualquer criança já viveu... 
Porque se passam num lugar que é apenas esboçado, fora dos 
limites do tempo e do espaço, mas onde qualquer um pode 
caminhar... (...) Porque todo esse processo é vivido através da 
fantasia, do imaginário, com intervenção de entidades fantásticas 
(bruxas, fadas, duendes, animais falantes, plantas sábias”...). Neste 
contexto, a produção tem sua relevância para a educação por 
apresentar como justificativa o fato o benéfico que o conto de fadas 
traz para o desenvolvimento da criança. OBJETIVOS: Considerando 
a importância dos Contos de Fadas na pratica pedagógica, o objetivo 
deste ensaio foi averiguar como o trabalho com os contos de fada é 
benéfico para o desenvolvimento da criança. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Este estudo foi feito através de uma metodologia 
bibliográfica com natureza explicativa. A busca pela resposta aos 
objetivos será dada a partir da análise de material bibliográfico 
pertinente ao tema. Após esse levantamento bibliográfico será 
necessária uma análise dos fatores que determinam a conclusão da 
pesquisa. RESULTADOS: O resultado da pesquisa revela que ao 
desenvolver uma reflexão sobre a temática sobre a literatura infantil 
na prática pedagógica objetiva-se a averiguação com o trabalho com 
os contos de fadas no benéfico para o desenvolvimento da criança. 
Ademais, fica evidente que a leitura e a apreciação dos contos de 
fadas devem ser consideradas como um ato de prazer, de 
descoberta, de construção da identidade e da autonomia, do 
conhecimento de mundo e de si mesmo. Pois os alunos que têm 
oportunidade de interagir com os contos, acabam possuindo uma 
relação diferente com os textos orais ou escritos. Desta forma, fica 
evidente que, para a criança busca o melhor entendimento de uma 
obra literária, é necessário que o educador faça a escolha certa da 
obra literária, dando ênfase para aqueles que despertem o emocional 
da criança, que ajudem a estimular na formação da personalidade da 
criança, e que as encorajam a ter novas atitudes e que contribuam 
para o desenvolvimento intelectual. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 
estudo permite concluir que o educador ensine a criança a 
desenvolver seu próprio crescimento, no que se refere à 
compreensão de si mesmo e do mundo, os Contos de Fadas auxiliam 
no desenvolvimento da formação da criança que, assim, acaba 
tornando-se objetivo a todas as áreas trabalhadas na escola, e deste 
modo, para alcançar o principal objetivo é preciso trabalhar junto com 
diversas áreas de conhecimento, em prol da formação do estudante. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A afeição é a atividade mais profunda e complexa 
da qual o ser humano pode participar. É uma mistura de todos os 
sentimentos possíveis, como raiva, amor, motivação, entre outros. É 
uma espécie de ponto de partia que vai levar um indivíduo a construir 
uma vida plena e equilibrada individual e coletivamente. Sabendo-se 
que o processo educacional tem como estrutura a construção e 
constituição de um cidadão, a criança, estando onde estiver, em casa 
ou na escola, está se construindo como pessoa através de 
experiências com o outro e com o mundo. Durante a fase de 
escolarização do aluno, a afetividade está presente em toda parte e 
é de extrema importância na sua formação. O desenvolvimento de 
um indivíduo é um processo contínuo; o ser humano está 
constantemente em fase de construção, precisando passar por 
várias fases de aperfeiçoamento. Freire (1996) ressalta que o bom 
professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. No processo de 
ensino, o educador costuma ser visto como a parte mais importante 
na sala de aula, onde serão desenvolvidas as partes afetiva e 
cognitiva do aluno. Sendo assim, o aluno precisa se sentir à vontade, 
precisa sentir que é visto, que é ouvido, que é parte daquele lugar. 
Assim, o educador vai conseguir estabelecer uma ligação maior com 
a criança, podendo compreender que a afetividade é uma grande e 
poderosa aliada na fase da aprendizagem. OBJETIVOS: Investigar 
a importância da construção da afetividade para melhoria da 
aprendizagem no ensino fundamental 1. A afetividade no âmbito 
escolar, apesar de já estudada há algum tempo, é ainda um tema 
desconhecido para muitos educadores e futuros educadores, ainda 
em formação. Sabe-se que ela se mostra cada vez mais fundamental 
na construção de bons indivíduos já na infância. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Esta pesquisa, que se baseia em revisão 
bibliográfica e em entrevistas de campo realizadas com profissionais 
atuantes na escola pública de Viçosa-MG. RESULTADOS: 
Possuindo entrevista com duas professoras, e uma supervisora, que 
realiza um trabalho cotidiano de suporte ao planejamento de aulas 
de professores do segmento estudado. Sendo assim, é necessário 
que fique bem definido qual é o papel da escola e da família na vida 
escolar dos alunos, é certo que ambas as instituições têm o papel de 
cuidar e educar, porém com diferentes funções específicas que 
tendem a se completar. Os educadores, e profissionais concordam 
plenamente, afirmando que o primeiro passo, começa em casa, com 
os pais. Dando seguimento a fala de Piaget (2007) que juntos, 
somam uma divisão de responsabilidades, que resume em 
aperfeiçoar o indivíduo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A afetividade 
só é estimulada através da vivencia, na qual o professor-educador 
estabelece um vínculo de afeto com o educando. A criança precisa 
de estabilidade emocional para se envolver com a aprendizagem. A 
educação ao longo de sua história baseou-se no controle e 
desenvolvimento cognitivo, não dando importância necessária para 
a questão do desenvolvimento afetivo. Considera-se a realização 
deste trabalho um condicionamento para compreender, os aspectos 
importantes da afetividade no processo ensino aprendizado nos anos 
do ensino fundamental 1, que contribuem a uma carga afetiva dos 
vínculos construídos entre educador e educando sustentando o 
processo de aprendizagem.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A música está presente na vida das pessoas em toda parte. 
Ela se encontra em diversas situações, em todas as culturas, em várias 
épocas, sendo definida como uma linguagem universal. Vemos a presença 
da música em diversas situações nas quais a mesma é usada para várias 
finalidades, a exemplo de entretenimento, terapia e ferramenta educacional 
com foco no reforço à aprendizagem. Também por possuir uma linguagem 
bem diversificada, a música acompanha o desenvolvimento e as relações 
interpessoais nas mais diversas comunidades humanas. Percebe-se que a 
música é capaz de despertar a imaginação, a criatividade e o gosto das 
pessoas em fazerem as tarefas do dia a dia, deixando, assim, o cotidiano 
mais leve, cheio de energia e motivação. Em alguns casos, a música já faz 
parte da vida da criança no ventre, e assim segue no decorrer de sua 
infância, sendo usada em brincadeiras, cantos de ninar e também para 
estabelecer algumas regras, diversão e outros aprendizados. Loureiro 
(2008) explica que o aprendizado da música deve ser um ato prazeroso que 
tenha relação com as experiências da criança, sem ser uma imposição ou 
que busque a qualquer custo que a criança domine um instrumento, o qual 
pode minar a sua sensibilidade e a sua criatividade. Diante disso, podemos 
entender que é um grande desafio que a música seja utilizada como um meio 
de aprendizado para o desenvolvimento das crianças. Entender mais sobre 
os seus benefícios e as possíveis dificuldades para envolver professores e 
levá-la para a sala de aula é um dos principais focos desta pesquisa, 
sabendo que a música é capaz de despertar sensações diversas, facilitando 
a aprendizagem e a memória. OBJETIVOS: Analisar como a contribuição 
da música pode ser usada como uma ferramenta eficaz de aprendizagem no 
desenvolvimento das crianças na Educação Infantil, e a forma como é usada 
pelos educadores pedagógicos que atuam com esta faixa etária de 
estudantes. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Pesquisa de abordagem 
qualitativa, que é desenvolvida com materiais publicados em sites, livros e 
revistas. O trabalho de campo se deu através de um estudo em duas escolas 
privadas de Viçosa-MG. Os dados foram coletados através de um 
questionário enviado para professores das escolas que já trabalham com 
música, e a forma de análise dos dados coletados se deu através da 
comparação com as informações debatidas no referencial teórico. 
RESULTADOS: A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas 
privadas localizadas em Viçosa-MG que ofertam a Educação Infantil e o 
trabalho com artes, entre elas a Música. Para melhor compreensão e 
aprofundamento sobre a contribuição da Música neste segmento foi aplicado 
um questionário a dois professores a utilizam como ferramenta pedagógica 
nas duas escolas mencionadas. Após a leituras sobre o tema na perspectiva 
de autores que o dominam e pesquisam e também após a verificação em 
campo sobre o trabalho desenvolvido em escolas de Viçosa com música 
para crianças, é possível concluir que é fundamental o uso da música como 
ferramenta pedagógica para o desenvolvimento infantil. É preciso apontar 
maneiras como a música pode ser trabalhada na sala de aula da Educação 
Infantil e entender o significado e dimensão dela na perspectiva pedagógica. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A música é muito mais do que aparenta ser; ela 
tem um potencial educativo muito grande, devendo ser usada como grande 
aliado dos educadores na sala de aula. Esta é uma conclusão fácil de se 
chegar após uma pesquisa que, com vários argumentos, aponta os 
benefícios da música para as crianças tanto nos aspectos cognitivos e 
psicomotores quanto nas perspectivas da comunicação e da socialização. É 
no dia a dia, na prática do uso da música na sala de aula, com as atividades 
desenvolvidas pelos professores, que se promoverá uma prática pedagógica 
que contemple essa arte como essencialmente educativa.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: As atividades maçantes, mecânicas e artificiais 
ainda se fazem presente nas escolas, com o intuito de promover a 
alfabetização, provocando desinteresse nos alunos. Neste sentido, 
questiona-se quais os benefícios que as ferramentas metodológicas 
baseadas na Ludicidade podem trazer para a aprendizagem. Para 
que a criança inicie no processo de alfabetização, é preciso desde o 
início proporcionar métodos que possam dar a condição para o 
conhecimento da leitura e da escrita, tornando essa capaz não 
somente a ler e escrever, mas também fazer o uso das funções que 
ela irá construir em convívio com a sociedade. OBJETIVO: A 
presente pesquisa teve por objetivo geral apresentar a ludicidade 
como elemento contribuinte para o desenvolvimento no processo da 
aprendizagem na alfabetização. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
A abordagem metodológica utilizada para a realização da pesquisa 
foi de cunho qualitativo e descritivo. Os dados foram coletados 
através de questionário enviado às professoras de uma rede pública 
de Teixeiras-MG. RESULTADOS: Foi possível perceber que o lúdico 
faz parte da metodologia utilizada pelas professoras e que estas 
compreendem que este processo é de extrema relevância na vida 
dos alunos, pois através de uma aula lúdica a criança fica estimulada 
a desenvolver sua criatividade, sendo sujeito do processo 
pedagógico, tornando possível atingir os objetivos traçados pelo 
educador. As atividades diferenciadas trabalhadas com os alunos 
transformam totalmente a forma de ver dos mesmos, pois os insere 
em um mundo mágico e cheio de curiosidades a serem descobertas. 
Trabalhar de forma lúdica requer bastante empenho e dedicação, no 
entanto, as recompensas são percebidas no mesmo momento de 
realização das atividades, pois é possível ver o maior interesse dos 
alunos, a felicidade em realizar e vencer determinados jogos, o 
melhor comportamento e até mesmo a cobrança de comportamento 
de uns para com os outros, maior concentração e atenção. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através de alguns dados coletados e 
de suas análises verificou-se que, algumas escolas já desenvolvem 
um trabalho diferenciado com a inclusão de atividades diferenciadas 
no contexto educacional e que brincar leva a criança a importantes 
descobertas que favorecem e possibilitam o aprendizado. Sendo 
assim, sabe-se que a alfabetização se torna divertida quando a 
criança brinca e, dessa maneira, vai construindo seu aprendizado. 
Vale ressaltar, contudo, a importância de um planejamento 
diversificado almejando, principalmente, o amplo desenvolvimento 
da criança, levando-a ao aperfeiçoamento e avanço na sua 
aprendizagem. Cabe ao professor, em seu papel de mediador, 
proporcionar atividades que desafiem seus alunos e os desenvolvam 
em sua totalidade. A criança tem o direito e a necessidade de brincar, 
sendo este praticamente seu meio condutor de informação do mundo 
até seu segundo momento de vida, onde sistematizará o 
conhecimento até então adquirido. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Sabe-se que o papel da escola é formar cidadãos, 
transmitir valores éticos e morais, conhecimentos e desenvolver 
habilidades no educando, por meio do processo pedagógico de ensino-
aprendizagem. No entanto, nesse processo, os desafios são de todas as 
ordens e níveis oriundos. Porém, com a Lei da Inclusão, nº 13.146/15, 
as salas de aula passaram também a ser inclusivas para as diversidades 
de necessidades e deficiências. Para os alunos surdos, além do 
processo de inclusão, há também a necessidade de aprendizado da 
Língua Brasileira de Sinais Libras, reconhecida pela Lei Federal no 
10.436/02, que legitima a Libras como meio de comunicação dos surdos, 
reconhecimento que fortalece as estratégias de conquistas dos 
movimentos de surdos (Quadros, 2003). OBJETIVO: O objetivo 
estabelecido foi de pesquisar a importância de toda criança ter uma 
introdução na língua brasileira de sinais, verificando se a inclusão 
realmente está sendo aplicada da maneira correta, se os professores e 
alunos estão preparados para receberem alunos e colegas com essa 
deficiência e se eles acreditam que esta ideia possa realmente ajudar na 
inclusão. ABORDAGEM METODOLÓGICA: O estudo realizado foi 
baseado numa metodologia de cunho qualitativo e descritivo. Os dados 
foram coletados através de questionários aplicados para professores de 
escolas regulares e APAE da cidade de Teixeiras-MG, e leitura de 
artigos, dissertações e livros. RESULTADOS: Foi possível perceber que 
os professores atuantes com alunos surdos possuem consciência sobre 
os direitos da inclusão desses indivíduos, tendo clareza de que este 
direito garante respeito, aceitação e inserção da Libras, enquanto 
disciplina nas escolas regulares, assim oportunizando ao surdo, desde 
cedo o contato com sua língua natural. Porém, nenhum deles sabe se 
comunicar em Libras, e somente um profissional tem curso básico, 
mesmo que este ainda não disponibilize de uma comunicação ativa com 
o aluno surdo. Dessa forma, a comunicação do professor com o aluno 
surdo fica restrita e acontece somente com a presença do 
intérprete/tradutor de Libras. É importante lembrar que o aluno surdo é 
aluno do professor da sala de aula e não do intérprete. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através de alguns dados coletados e de 
suas análises, verificou-se que a inclusão da Libras como disciplina 
escolar, dará aos professores a oportunidade de se capacitarem e se 
qualificarem para atender a demanda exigida, pois sendo qualificados 
terão oportunidade de aprofundarem-se sobre a cultura do surdo e isso 
causará forte influência, não somente nas práticas docentes, mas 
também no aprendizado das crianças surdas, além de proporcionar uma 
construção de proposta pedagógica menos ouvinista e mais adequada 
às necessidades dos alunos surdos. As instituições de ensino devem 
disponibilizar recursos linguísticos para que o surdo consiga se 
desenvolver de forma independente, conseguindo enfrentar desafios e 
não sendo visto sob o ângulo da surdez, e sim da diferença. Quando 
uma criança surda aprende através da Libras como primeira língua e 
base linguística para o ensino do Português, ela tem melhor 
desempenho no aprendizado do que quando aprende o uso da mesma. 
Sem o acesso a Libras, sobretudo, na educação infantil e ensino 
fundamental, o surdo permanecerá sem conhecer sua própria língua e, 
provavelmente, apresentará dificuldades na aprendizagem da Língua 
Portuguesa e demais disciplinas. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa irá analisar a importância da relação 
de afetividade entre professor e aluno e suas contribuições para o 
processo de ensino aprendizagem das crianças da educação infantil. 
Demonstrando sua pertinência pelo fato de a afetividade ser um 
conceito importante no ambiente escolar, pois influencia diretamente 
na relação entre aluno e professor e mais ainda no processo de 
ensino aprendizagem, além de apresentar aspectos favoráveis às 
crianças. Segundo Rubens Alves “toda experiência de aprendizagem 
se inicia numa experiência afetiva”. OBJETIVOS: O presente estudo 
tem como objetivo analisar a importância da afetividade entre 
professor/aluno e suas contribuições para o processo de ensino 
aprendizagem das crianças da educação infantil. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foi feita uma entrevista participante para 
analisar a importância da relação de afetividade entre professor e 
aluno para as crianças dos anos iniciais, e suas contribuições para o 
processo de ensino aprendizagem; a pesquisa é de caráter 
descritivo, na qual os dados serão analisados através de uma 
entrevista participante com uma professora de uma escola pública 
de Porto Firme-MG no qual os dados foram analisados à luz do 
referencial teórico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente trabalho 
proporcionou importantes reflexões e aprendizagem através de uma 
compreensão melhor do tema e da realidade educacional e suas 
lacunas em relação a afetividade entre aluno e professor ;uma 
relação baseada na afetividade entre docentes e discentes é um 
ingrediente primordial em qualquer relação humana, e tem papel 
crucial em todas as fases da vida do indivíduo. A consequência de 
crianças que crescem sem a identificação de afeto no processo de 
ensino-aprendizagem é evidenciada, muitas vezes, através de um 
comportamento antissocial e muitas vezes agressivo. A afetividade 
no ambiente escolar proporciona uma aprendizagem significativa 
para o estudante, considerando que “educar é transformar, e 
transformar é educar”, se faz necessário que os educadores 
busquem adotar a afetividade nas suas práticas pedagógicas com o 
intuito de formar indivíduos mais atenciosos, carinhosos e dedicados 
e isso só é possível através da educação, do amor que o professor 
demonstra para o aluno e do amor que o mesmo tem com a 
docência. Conclui-se, portanto, ser de vital importância a 
compreensão da presença de um ambiente propício ao exercício da 
afetividade. É preciso ter consciência de que pela criatividade o 
homem tem transformado o mundo. Fica então o questionamento: 
estamos produzindo esses hábitos mentais, estimulando a 
criatividade e a colaboração. De acordo com Rubem Alves, não 
importa se somos novos, velhos ou idosos, todos nós necessitamos 
de carinho; portando no ambiente escolar não seria diferente, através 
do afeto o estudante se desenvolve de maneira satisfatória. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Este trabalho buscou estudar a importância da 
alfabetização para as crianças dos anos iniciais e suas contribuições 
para o desenvolvimento escolar das mesmas. Dessa forma, a 
pesquisa demonstra sua pertinência pelo fato de o processo de 
alfabetização ser importante para o desenvolvimento da criança, pois 
parte do processo no qual a criança passa a decodificar o código 
linguístico. Este artigo é de significativo, pois, justifica-se pelo fato de 
o processo de alfabetização ser importante para o desenvolvimento 
da criança, pois, faz parte do processo de aprendizagem pelo qual a 
criança passa a decodificar o código linguístico. “A alfabetização é 
uma etapa indispensável na formação intelectual do aluno” 
(SOARES 2002, p. 31). OBJETIVOS: O objetivo da pesquisa é 
analisar a importância da alfabetização para os alunos dos anos 
iniciais e as práticas docentes para que esse processo ocorra de 
maneira eficaz para a criança. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
Foi feita uma observação de origem descritiva porque analisa a 
importância da alfabetização para as crianças dos anos iniciais tais 
como as práticas dos docentes para que esse processo ocorra de 
maneira eficaz para as crianças; a pesquisa tem caráter qualitativo 
na qual os dados foram analisados através de uma observação 
participante tendo como objetivo verificar o desempenho de uma 
criança de cinco anos ao realizar as atividades propostas pelo 
professor de uma escola de educação infantil da cidade de Porto 
firme. Os dados coletados durante essa observação foram 
analisados à luz do referencial teórico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O presente trabalho proporcionou importantes reflexões e 
aprendizagem através de uma compreensão melhor do tema e da 
realidade educacional e suas lacunas em relação à visão de 
Alfabetização e Letramento. Na educação infantil é importante que o 
professor planeje suas aulas baseando-se na ludicidade, partindo 
sempre da realidade do educando para despertar o interesse do 
mesmo e buscando a autonomia do aluno para realizar as atividades. 
Durante a observação de campo, foi possível perceber que a criança 
de cinco anos de idade consegue realizar com êxito algumas 
atividades proposta pela professora e tem algumas dificuldades para 
reconhecer algumas letras do alfabeto, além disso, ela consegue 
manusear os objetos corretamente. O educador precisa observar e 
proporcionar aos educandos práticas diversas e então descobrir 
quais são os temas que mais atraem essas crianças. A descoberta 
do assunto que mais aproxima os leitores vai depender do contexto 
social e da realidade em que vivem. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A indústria do futebol nacional como um todo está 
em constante expansão, assim como a receita dos clubes, visto que, 
no ano de 2012 atingiram o maior faturamento da história. Um estudo 
recente efetuado por Somoggi revela que em 2012 os clubes 
brasileiros superaram a barreira dos três bilhões de reais em renda, 
demonstrando crescimento de 38% em relação ao ano anterior 
(LEPIANI, 2013). Além disto, Leoncini e Silva (2005) em sua 
pesquisa sobre como o futebol pode se tornar um negócio rentável, 
citam uma observação de Edward Freedman, chefe do marketing do 
Manchester United sobre o futebol brasileiro: “os clubes brasileiros 
precisam de profissionais especializados, que entendam o mercado 
e saibam otimizar as oportunidades comerciais” (LEONCINI; SILVA, 
2005, p. 6). Os autores salientam que se essa declaração tivesse 
sido feita em meados dos anos 90, época que ocorriam mudanças 
significativas no esporte brasileiro, poderiam ter surgido resultados 
diferentes dos quais tiveram. Logo, podemos observar e entender 
que o marketing esportivo nacional passou por diversas etapas até 
os dias atuais; casos de sucesso como a parceria entre a Crefisa e 
a Sociedade Esportiva Palmeiras em 2015 é um dos exemplos que 
a junção do marketing e do esporte pode render e muito. 
OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto 
das ações do marketing esportivo no cenário do futebol nacional, e 
como podem beneficiar ambas as partes. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: De forma quantitativa, ponderei artigos e sites 
que analisam e explicam os benefícios do marketing para o esporte. 
RESULTADOS: É notório que a parceria entre empresas 
investidoras e os clubes tendem ser benéficos para ambos os lados, 
o que certamente pode impulsionar ainda mais a visibilidade dos 
clubes e dos seus jogadores. No case analisado, segundo o jornal 
Estadão, a Crefisa arrecadou mais de R$1 bilhão de lucros líquidos 
em 2015, e que até setembro de 2017, obteve mais de R $805 
milhões. O presidente do Palmeiras e Leila Pereira, presidente da 
Faculdade das Américas (FAM) e da Crefisa, firmaram um acordo 
que poderá render acima de R$ 400 milhões. Valor que será dividido 
entre a exibição da marca no uniforme, no marketing, em metas para 
o time alcançar títulos e vaga na Libertadores, e em luvas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS A partir dessa pesquisa foi possível 
entender a importância do marketing esportivo para o 
desenvolvimento do futebol e de como os acordos bilaterais entre 
investidores e os clubes são frutíferos para ambos. Ademais, o intuito 
deste trabalho é explanar de como a utilização do marketing no 
mundo esportivo tem se mostrado cada vez mais relevante para os 
clubes e para o futebol nacional em si. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A estrutura familiar foi se desenvolvendo ao longo 
da história. Há uma época onde somente famílias mais afortunadas 
tinham oportunidade de criar seus filhos com uma boa educação, 
muitos precisavam trabalhar desde cedo para ajudar nas despesas 
e não tinham como estudar. O “conceito” de família se expandiu ao 
longo dos anos. Nos primórdios da terra, a família era composta por 
um chefe da casa e uma esposa que cuidava da casa e dos filhos. 
Nos dias atuais vemos que família vai além disso, podendo ser 
composta por outras pessoas, mesmo assim recebendo o mesmo 
cuidado e atenção. Nos dias atuais, observamos o quanto a mulher 
está cada vez mais conquistando seu espaço, tanto no mercado de 
trabalho, quanto no seio familiar, rompendo barreiras, podendo 
cuidar de sua família, dando uma educação de qualidade e atenção 
ao mesmo tempo. A família exerce um papel fundamental na 
educação de uma criança, pois é com ela que aprendem desde 
pequenos seus valores, conduta, por isso é importante sempre 
acompanhar seu desempenho e desenvolvimento, tanto na escola, 
quanto no seu cotidiano. É de suma importância que a família esteja 
em harmonia com o âmbito escolar para melhores resultados tanto 
na vida escolar, quanto no cotidiano da criança, sendo responsáveis 
por auxiliar no seu desempenho e no aprendizado. OBJETIVOS: 
Considerando a importância da família na vida criança, podemos 
observar como a participação ativa dos responsáveis pode 
influenciar no desenvolvimento do indivíduo no ambiente escolar e 
no seu dia a dia. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foi 
desenvolvido uma pesquisa de forma qualitativa, tratando-se de uma 
pesquisa bibliográfica que serviu de pauta para reforçar a 
importância da família presente na educação de seus filhos, 
atingindo uma resposta satisfatória ao tema proposto. 
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa revelam que a família é 
a fonte inicial de aprendizado na vida de uma criança, a fase escolar 
deve vir para complementar o aprendizado. Para que isso seja 
possível é imprescindível que se busque manter uma boa relação 
entre família e escola. É no âmbito familiar e na escola onde a criança 
desenvolve seus valores, observando de perto seu desenvolvimento, 
conhecendo suas dificuldades, usando isso para poder dar uma 
educação de qualidade e estimulando a prosseguir com seus 
estudos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nota-se que é necessária uma 
aproximação entre a escola e a família é preciso estimular esse 
vínculo, pois é essencial para a vida da criança. Quando o 
relacionamento entre essas duas instituições é pautado em atitudes 
positivas, além do desempenho da criança, percebe-se que o 
trabalho da escola se torna mais positivo. 
 
REFERÊNCIAS: 
1. FERNANDES, Alicia. O saber em jogo. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
2. GENOFRE, R. M. Família: uma leitura jurídica: a família contemporânea em 

debate. São Paulo. EDUC/Cortez, 1997. 
3. MALDONADO, Maria Teresa. Comunicação entre pais e filhos: a linguagem do 

sentir. São Paulo: Saraiva, 1997. 

4. ROMANELLI, G. Autoridade e poder na família. In: Carvalho, M. Família 

contemporânea em debate. São Paulo: EDUC/ Cortez, 2005. 
 

Área de conhecimento do CNPq: 7.08.00.00-6 - Educação 

https://www.infoescola.com/%20marketing/marketing-esportivo-2/
https://www.infoescola.com/%20marketing/marketing-esportivo-2/
https://www.torcedores.com/noticias/%202017/02/apos-patrocinar-o-palmeiras-crefisa-ja-lucrou-cerca-de-r-2-bilhoes
https://www.torcedores.com/noticias/%202017/02/apos-patrocinar-o-palmeiras-crefisa-ja-lucrou-cerca-de-r-2-bilhoes
http://www.podiumreview.org.br/ojs/index.php/rgesporte/article/view/67
https://www.lance.com.br/palmeiras/crefisa-abrem-valores-maior-contrato-america-latina.html
https://www.lance.com.br/palmeiras/crefisa-abrem-valores-maior-contrato-america-latina.html
http://arquivo.ufv.br/des/Futebol/%20artigos/Gest%C3%A3o.pdf
http://arquivo.ufv.br/des/Futebol/%20artigos/Gest%C3%A3o.pdf


66 

Encontro de Iniciação Científica - ENIC FDV 2021 - Viçosa-MG - 21 a 23 de outubro de 2021 
Anais... - Janeiro de 2022 - ISSN 2527-1520 

 
CHS-027 

 
IMPACTO GERADO PELA ONDA DOS PODCASTS NA 

COMUNICAÇÃO MODERNA. 
 

Lucas Fialho GOMES 
(Curso de Publicidade & Propaganda, FDV, Viçosa-MG) 

Rodrigo Teixeira VAZ (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
 
Palavras-chave: Comunicação digital, Inovação, Podcast. 
Agência de fomento: FDV 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Em uma cultura onde a praticidade e velocidade são 
essenciais, a introdução dos podcasts tem se mostrado mais que um 
novo upgrade, este tem sido o queridinho da midiatização; vale 
ressaltar que como as demais inovações, muitos consideraram que 
o podcast decretaria o fim de outros meios comunicativos, 
principalmente o rádio. Contudo, o mesmo tem sido contemplado por 
diversos canais tradicionais, servindo como evidência que novos 
dispositivos tendem a complementar os já existentes, gerando assim 
novas maneiras de interação tecnológica entre eles e nós, os 
consumidores. Jenkins (2009) ressalta que não é novidade que 
criações sejam baseadas em como o público irá reagir, a favor ou 
contra a tais, e que estes são espelhados na própria cultura (LUIZ; 
ASSIS; SALVES; GUANABARA, 2010). OBJETIVOS: Evidenciar os 
efeitos proporcionados pelos os podcasts aos canais midiáticos e 
nas culturas em si. ABORDAGEM METODOLÓGICA: De maneira 
quantitativa, ponderei artigos e sites que aludem como o impacto do 
podcasts tem surtido efeitos positivos na sociedade e nas redes de 
comunicação. RESULTADOS: As transformações desse formato 
têm ultrapassado os canais midiáticos, gerando mudanças também 
na rotina das pessoas. Por ser um meio que permite usufruir o 
entretenimento enquanto se realiza outras atividades ao longo do 
dia, tem se mostrado mais vantajoso para aqueles (as) que 
necessitam de mais praticidade, como mencionamos no início deste 
trabalho. Não só para este público, mas para o infanto-juvenil 
também, pois há plataformas que estão criando conteúdos voltados 
para a educação infantil, como por exemplo o ‘ideia de criança’, 
sendo um complemento a mais entre as famílias e as escolas. Para 
Alex Blumberg, fundador da produtora americana Gimlet diz que o 
podcast se diferencia dos demais porque além de ser autêntico, gera 
identificação emocional em que está ouvindo. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O processo de conectividade entre os meios de 
comunicação e as sociedades a cada geração tem se tornando mais 
simbiótico, tornando ambos dependentes um e do outro. A inserção 
dos podcasts no mundo online e off-line serve como exemplo de 
como a tecnologia pode ser usada como mais uma aliada ao estilo 
de vida moderno. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO:  
“No início, os homens não tiveram outros reis a não ser os deuses, nem 
outro governo, a não ser o teocrático.” - Rousseau (1762). Uma das 
milhares práticas que H. Sapiens moderno foi capaz de criar e que 
obteve um impacto expressivo na transcendência da espécie e 
civilização foi a religião; na busca de poder dar significados aos 
acontecimentos naturais “inexplicáveis”, a achar um ‘caminho’ para sua 
mortalidade e estabelecer um conjunto de regras específicas para a 
convivência em sociedade. Por conseguinte, dentro dessa prática 
ritualística, houve modificações a cada geração de culturas, muitas 
foram politeístas, como as Maias, Incas e Egípcias; e outras mais 
recentes, monoteístas. Paralelamente, apesar da forte influência que as 
religiões tiveram e têm no percurso e desenvolvimento social humano, 
muitos estudiosos das áreas científicas e filosóficas por séculos 
tentaram entender a origem e motivação humana. Buscaram 
compreender o pôr que das religiosidades ainda apresentarem essa 
forma de expressão mesmo que muitas das questões vinculadas apenas 
como ato de uma Divindade onipotente, tenham sidas explicadas e 
solucionadas por métodos científicos. Dentre destas, a psicanálise 
freudiana foi a que se destacou em poder analisar e observar dentro da 
psique humana os motivos reais para esta busca inconsciente de um ato 
que interligasse a subjetividade humana ao Divino, obviamente, através 
dos rituais. Em resumo, para Freud, essa procura e necessidade de se 
ter uma religião, uma divindade acima do Eu, para com Eu, de forma que 
este me protegesse, guiasse, e me completasse espiritualmente e até 
fisicamente, está ligado ao um estado contínuo de uma “caça” a uma 
figura paterna “Pai, todo poderoso!” e que corresponde igualmente ao 
medo diante das incertezas sociais, e interpessoal de cada indivíduo. 
OBJETIVOS: Observar quais são as percepções em relação ao tema, 
na geração Z, com intuito de saber como este grupo interpreta a 
religiosidade. ABORDAGEM METODOLÓGICA: De forma quantitativa 
e qualitativa, utilizou-se um questionário online com dezessete 
perguntas de múltipla escolha e abertas relacionadas ao tema ‘religião’ 
e suas implicações sociais, sendo entrevistadas (23) vinte e três 
pessoas. RESULTADOS: Nas respostas coletadas, os participantes 
demostraram compreender o assunto e de como o mesmo se estende 
na sociedade, transpondo dos lugares destinados para a prática e se 
interligando há outros temas, como a política, as mídias e a sexualidade. 
Em síntese houveram algumas semelhanças nas respostas das 
questões abertas, dando a pesquisa um simples mapeamento de como 
as opiniões e pensamentos dessa geração são resultados da cultura 
social atual; já as divergências advém da realidade de cada indivíduo. 
Dado a serem a geração mais conectada e pró ativa por mudanças 
estruturais, também na pesquisa, salientaram que as instituições 
religiosas necessitam de mudanças dogmáticas para que assim 
correspondem as demais mudanças sociais. Observa-se também que 
ao reafirmar no questionário que as respostas seriam salvas de forma 
anônima, os participantes sentiram-se mais seguros para opinar 
livremente. CONCLUSÃO: Os rituais passados entre as gerações 
sempre serão adaptados para corresponderem a realidade social, e 
mesmo que a ciência esteja apta a solucionar e dar explicações para 
essa expressividade humana, as crenças continuarão presentes nas 
sociedades futuras. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Tendo seu início na segunda metade da década de 60, 
logo após o Ato I-5, e com estilo MPB abordou temas sociais com lyrics 
cheias de metáforas e ironias sobre o momento do país na época que 
enfrentava forte repressão política, moral, física e artística. Durante os 
20 anos de regime, o movimento serviu como um ato social de 
conscientização que nos dias atuais ainda exerce inspiração para a 
cultura moderna brasileira. Carlos Calado explica que o nome se 
originou de uma analogia feita pelo fotógrafo Luiz Carlos Barreto, com a 
obra Tropicália, do artista plástico Hélio Oiticica. Ademais, Bueno (1978) 
explana o que o movimento teve influências das obras de Oswald de 
Andrade e do antropofágico do Modernismo, do confronto entre o estilo 
musical brasileiro e o pop internacional; para o autor, essas 
manifestações possibilitaram em criações originais revolucionárias para 
música, o teatro, as artes plásticas, a literatura, o cinema e demais 
expressões artísticas (BARROS, 2020). Marcelo Ridenti chama atenção 
como que através dessa agitação a indústria cultural foi impulsionada 
em todos os canais de comunicação - jornais, tevês, revistas - e dentro 
das agências de publicidade que passaram a contratar agentes das artes 
para poderem acompanhar as mudanças sociais da era. OBJETIVOS: 
Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância social, política 
e artística do movimento dentro da cultura brasileira na época ocorrido e 
nos dias atuais. ABORDAGEM METODOLÓGICA: De maneira 
quantitativa, utilizamos artigos, sites e reportagens que explicitam como 
ocorreu e quais foram as mudanças advindas deste momento histórico 
brasileiro. RESULTADOS: Foi com tal movimento que a luta contra a 
censura militar da época ganhou encorajamento visando abolir o Ato I-
5, e não só uma luta social nas ruas pelos cidadãos, mas também 
midiática para imprensa que era subordinada ao militarismo. Após a 
queda do regime e a nova constituição de 1988, o jeito de se criar música 
no Brasil agora era novo e totalmente influenciado pelas eras passadas. 
A mescla dos estilos musicais nacionais com os estilos internacionais 
(Beatles, Queens por exemplo) e as novas tecnologias sonoras foram 
mais um upgrade que possibilitou todos os estilos musicais modernos, 
como por exemplo o tecnobrega, o axé, o sertanejo universitário e 
outros. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar deste artigo ser um 
exemplar simples sobre tamanha manifestação cultural, são estudos 
como este e os demais que serviram como referencial para nós que são 
reveladores de como o cenário artístico é um dos pilares de uma cultura 
que se possa considerar democrática. Não é novidade que são as artes 
e a literatura que possibilitam o desenvolvimento social de uma 
civilização; a Grécia antiga é um dos belos exemplos de como isso é o 
que determina o futuro de uma cultura. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A utilização dos signos sociais humanos nas 
construções do entretenimento em diversos veículos midiáticos são 
métodos que tornam possível atrair a atenção, a curiosidade e a empatia 
do público-alvo consumidor. Tais técnicas se baseiam no gênero, idade 
e preferências demostradas por este público. Com a potência do 
capitalismo e dos recursos tecnológicos, esses artifícios se evidenciam 
fortemente na atração e controle da massa através dos inúmeros 
conteúdos criados primeiro para vender e gerar lucros para empresas, e 
em segundo para o lazer e dominação dos consumidores (Morin, 1997). 
Já para a psicanálise, o ‘Eu’ narcísico se satisfaz com o objeto que se 
assemelha a ele mesmo e lhe dá prazer (Freud, 2010a), que neste caso 
se mantém no psíquico por se tratar do entretenimento audiovisual. 
Ademais, o ‘Eu’ que antes utilizava seus impulsos sexuais para 
autossatisfação e constituição da família na era primitiva, agora na era 
pós-moderna ele se vê obrigado a usá-los para atos sociais da 
civilização, como, por exemplo, a socialização e o trabalho assalariado 
(Freud, 2010b). OBJETIVOS: Analisar como os signos presentes no 
filme se evidenciam e, como se espelham na comunicação entre os 
gêneros na cultura atual. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A partir de 
uma análise teórica e crítica, o filme em questão “Thor: Ragnarok” (2017) 
foi observado sob a óptica freudiana a partir do desenvolvimento e 
motivações do ‘Eu’ e como isto se manifesta na realidade. 
RESULTADOS: Nota-se como o lugar simbólico dos gêneros influenciou 
a dinâmica da família asgardiana e no destino dos dois personagens 
principais: Thor e Hela, ambos filhos de Odin. Apesar de Hela ser a 
primogênita e ter tido seu lugar de direito, a mesma foi exilada por ter se 
tornando “ambiciosa demais” aos olhos de seu pai; já Thor ocupa este 
lugar ausente de herdeiro e é guiado pelo seu pai durante seu 
desenvolvimento imaturo de principado. Este banimento na psicanálise 
significa a “castração” social do indivíduo, que aqui se destina para o 
sexo feminino, negando-o a ter direitos e poder socialmente e 
sexualmente. Entretanto, Thor ganha sua onipotência - social e sexual - 
através do seu martelo (Mjolnir) e diante de seu pai, Odin. No encontro 
destes personas herdeiros, o “objeto amado” do deus do trovão é 
destruído, causando uma melancolia e perda da sua potência; enquanto 
para a deusa da morte, sua onipotência narcísica é elevada. A ausência 
de Odin tem significados diferentes para ambos os filhos: para Thor, 
torna-se seu desespero e medo; para Hela, sua liberdade e força. Para 
além dos conflitos, o “Ragnarok” ganha seu significado de fim, de morte, 
e é notável como os personagens lidam de maneiras diferentes com este 
ato físico inevitável. CONCLUSÃO: Embora tais personas se encontrem 
na mitologia nórdica, a construção de suas personalidades é espelhada 
na civilização e em seus simbolismos sociais. Odin, o patriarcado; Thor, 
o narcísico masculino; e Hela, os desejos e a luta feminina por seus 
direitos. Ademais serve-nos como exemplificação de como a 
comunicação e a dinâmica entre os gêneros ocorre na 
contemporaneidade e influência na disparidade salarial e de direitos 
individuais dos sujeitos. Uma questão para reflexão: esses tipos de 
filmes contribuem para autocritica social ou para fortalecer 
inconscientemente os pré-conceitos sociais? 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Podemos notar que o consumismo infantil ao longo 
dos anos se tornou algo considerado comum em nossa sociedade, 
por conta disso, o assunto agora está presente nos debates sobre a 
educação infantil no âmbito público e privado. Gueiros (2011) chama 
atenção para como a publicidade mudou a relação das meninas com 
as suas bonecas, antes as brincadeiras eram voltadas para que 
estas meninas vissem a boneca como uma filha para se cuidar, 
agora, a boneca é um ideal de beleza para elas. No Brasil, a tevê e 
a internet têm sido as principais fontes para persuadir este público, 
inserido no universo adulto do consumo (INTERSCIENCE, 2003). 
Ademais, segundo o site Crianças e Consumo, as crianças 
brasileiras influenciam 80% das decisões tomadas pela família 
quando o assunto é comprar. Trindade (2005) alerta que o 
consumismo infantil está ligado ao relacionamento dos pais com os 
filhos, principalmente se estes vivem a realidade de pais divorciados; 
estando inseridos nesta realidade, os pais acabam se sentindo 
culpados pela ausência e tendem a mimar os filhos numa tentativa 
de compensação (FREITAS; APOLÔNIO, 2015). OBJETIVOS: Este 
trabalho tem como objetivo analisar o que está por detrás do 
consumo exagerado das crianças e jovens na modernidade. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Para a elaboração deste estudo, 
foram analisados artigos, sites e um documentário que aborda 
diretamente o impacto da publicidade no público infanto-juvenil e, de 
como as famílias lidam com essa questão. RESULTADOS: Nota-se 
que a relação dos pais com os filhos está diretamente ligada ao 
desejo de consumo das crianças. Apesar da publicidade ter forte 
impacto de persuasão, é necessário que seus tutores saibam educar 
e monitorar sobre esta questão. Como citado por nós, quando essa 
interação acontece em lares de pais separados, infelizmente o 
sentimento de culpa dos pais acabam fortalecendo o consumismo 
dessas crianças, o que nos leva a problemática de que a reeducação 
de consumo deva ser direcionada não só para as estas, mas para os 
pais também, já que estes são as principais referências de caráter e 
modelo sociais para seus descendentes. Para além disso, a 
reeducação se mostra essencial para as esferas públicas também, 
já que a escola, os coleguinhas, e a sociedade em si também são 
modelos influenciadores desses jovens (FREITAS; APOLÔNIO, 
2015). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em suma, podemos considerar 
que o consumismo infantil é um efeito colateral primeiro, de uma 
sociedade que incentiva o consumismo por meio da Publicidade & 
Propaganda nos canais de comunicação; segundo, pelo pais usarem 
a compra como um mecanismo de compensação para si e depois 
para os filhos; e terceiro, por milhares de crianças tentarem suprir a 
ausência de carinho e atenção com bens materiais. O que tem efeito 
por curto prazo, levando a consumirem mais e, a tornar isso, um 
problema de saúde mental. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O Direito funciona de forma dinâmica e desempenha a função 
de responder os anseios e discussões que se desenrolam com os fatos sociais. 
Em março de 2020, a realidade transformou-se de forma abrupta e atípica, 
exigindo do Poder Público e do Direito a urgência de respostas rápidas e 
eficazes diante do Decreto-Legislativo no 06/2020, que decreta Estado de 
Calamidade no Brasil. Para resguardar e garantir o Direito Fundamental ao 
Trabalho e a Saúde, o Direito do trabalho encontrou no teletrabalho o artifício 
para dar continuidade aos negócios, preservando a saúde e o emprego de 
grande parte da classe trabalhadora brasileira. OBJETIVOS: A presente 
pesquisa teve como objetivo geral trazer considerações concisas e relevantes 
acerca das atualizações jurídicas a respeito do teletrabalho. Especificamente, 
pretendeu-se analisar a utilização do teletrabalho, com ênfase, no contexto 
atual causado pela pandemia da COVID-19, e, com isso esclarecer às 
aplicações da Legislação. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este trabalho 
apresenta como método a pesquisa qualitativa. Por meio da abordagem 
qualitativa jurisprudencial, tais dados foram analisados através da revisão 
bibliográfica à luz da Constituição Federal de 88, da CLT e das Medidas 
Provisórias (MP), com o fito de abordar as principais narrativas do teletrabalho 
e seus efeitos no contexto atual. RESULTADOS: Todos os anseios e 
concepções passam pelo processo de judicialização, e, assim, integram o 
Ordenamento Jurídico Brasileiro, bem como, pautas das decisões judiciais 
reiteradas. No que diz respeito ao teletrabalho e ao home-office não foi 
diferente, uma vez, esses tomaram proporções maiores durante a pandemia. 
O Tribunal Superior do Trabalho entende que tais institutos resultam da 
“invenção, aperfeiçoamento e generalização de novos meios comunicacionais, 
ao lado do advento de novas fórmulas organizacionais e gerenciais de 
empresas e instituições” (TST. AIRR - 62141-19.2003.5.10.0011). O Estado de 
Calamidade Pública ocasionado pela crise sanitária, trouxe à tona a 
necessidade da aplicação do ‘‘Direito Emergencial’’, ou seja, normas jurídicas 
em caráter excepcional que têm sua vigência temporária. Tais medidas foram 
aplicadas em várias áreas do Direito, como: a cível, penal, tributária e a 
trabalhista. E, considerando o colapso no SUS e nas redes privadas de saúde, 
o lockdown foi utilizado como método para a contenção da propagação do 
vírus. Para a manutenção dos danos, especificamente, em relação aos 
vínculos empregatícios, a MP n° 927/2020 regulamentou que durante o 
período pandêmico a COVID-19 irá se enquadrar como motivo de força maior 
no art. 501 da CLT/2017. E, sob esse viés, reconheceu a necessidade das 
revisões contratuais. Nesse sentido, é importante salientar que não existe 
oposição entre a liberdade individual e a segurança social aos direitos e 
garantias fundamentais. Pois, as MP’s trazem consigo o respaldo emergencial 
e constitucional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em virtude dos fatos 
mencionados no que concerne o teletrabalho e o home-office é inegável as 
mudanças significativas na seara trabalhista. Mas, não somente deve se limitar 
a isso, já que esses avanços revolucionaram tanto às práticas trabalhistas 
quanto às relações profissionais que as circundam. Por todos esses aspectos 
já apresentados é possível afirmar que os Governantes juntamente com os 
Operadores do Direito e seus Legisladores desempenharam um papel 
fundamental na diminuição dos danos causados por essa crise sanitária global. 
Pois, é imprescindível tratar a pandemia e os efeitos da COVID-19 com 
responsabilidade, solidariedade e empatia com o próximo. Assim, a sociedade 
juntamente com os Governos (e suas ações sociais provisórias), trataram ‘‘os 
desiguais na medida de suas desigualdades’’ (JUNIOR,1999, p. 42), 
resguardando os que mais sofrem: aqueles em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 
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RESUMOS:  
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa apresenta o papel do psicopedagogo no 
ambiente escolar. Verificar-se a sua importância para a escola, já que 
contribui com a prática pedagógica do professor que está atuando em 
sala de aula, e como e a vivencia com professores e alunos, e as 
dificuldades que professores passam quando não há o (a) 
psicopedagogo na escola. De acordo com Bossa “a psicopedagogia 
enquanto produção de um conhecimento científico nasceu da 
necessidade de uma melhor compreensão do processo de 
aprendizagem, não basta como aplicação da psicologia à pedagogia” 
(BOSSA, p.19). Como todo profissional, o psicopedagogo tem um 
conhecimento aprofundado sobre dificuldade de aprendizagem, e é 
nessa perspectiva que é importante a atuação do psicopedagogo nas 
instituições escolares. OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa foi 
averiguar como o psicopedagogo influencia no processo de 
aprendizagem na rede de ensino estudada. METODOLOGIA: Nesta 
pesquisa, trabalhou-se um estudo de campo, no qual foi feito uma 
entrevista com professores, em uma escola no município de Viçosa-MG. 
Obtendo informações de como acontece a vivência entre professores e 
os psicopedagogos e como lidam os acontecimentos do dia-a-dia, essas 
informações serão analisadas a partir do referencial teórico.  
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

1 - Qual é a relevância do trabalho do psicopedagogo na instituição escolar? 

P1 O psicopedagogo irá fazer o papel de prevenção das possíveis dificuldade de 
aprendizagem da criança, ajudar os pais em orientação e aos professores. 

Tabela 1 (parcial). Fonte: Dados do questionário 
 
Na tabela parcial acima, pode-se observar que o papel do 
psicopedagogo e fundamental no ambiente escolar, pois além de ajudar 
o estudante que tem dificuldade no aprendizado, ela também passa as 
devidas orientações ao país e professores, para que juntos consigam 
um bom aprendizado e desenvolvimento da criança. Segundo 
GABRIELE SILVA (site: educamaisbrasil), que está de acordo com a 
tabela, ele diz que: “o psicopedagogo possui um importante papel para 
intervenção junto à família dos alunos, visto que o ambiente familiar 
também influencia no aprendizado e desenvolvimento infantil”. Outro 
importante ponto observado foi que o psicopedagogo tende a encontrar 
meios de compreender e orientar o que se passa com a criança. De 
acordo com Nadia Bossa: “Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais 
perturbações no processo aprendizagem, participar da dinâmica da 
comunidade educativa, favorecendo a integração, promovendo 
orientações metodológicas de acordo com as características e 
particularidades dos indivíduos do grupo, realizando processos de 
orientação.” (BOSSA, p. 23). Desta maneira, o psicopedagogo tem a 
responsabilidade de atentar para possíveis perturbações no processo de 
aprendizagem, participar da dinâmica da comunidade educativa, facilitar 
a integração e implementar o processo de orientação de acordo com as 
características e particularidades dos indivíduos do grupo para promover 
diretrizes metodológicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS Ao abordar o tema 
a importância do psicopedagogo no espaço escolar vimos que o objetivo 
do psicopedagogo seria ter um conhecimento mais aprofundado na 
questão de dificuldades no aprendizado do estudante. Observa-se que 
nas escolas em que não há psicopedagogos que possam realizar esta 
função, são os professores quem assumem. É importante a atuação 
desses profissionais nessas instituições, pois além de melhorar no 
aprendizado do estudante, melhora também na convivência com todos, 
e assim trabalhando em conjunto com os pais, faz com que melhorem 
na comunicação e no desenvolvimento da criança.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O tema desse trabalho foi a Síndrome de Lennox-Gastaut 
e seus impactos no processo de ensino aprendizagem: Um estudo de 
caso. Compreender o que é a Síndrome de Lennox-Gastaut, qual a 
postura do professor diante de crises epiléticas em sala de aula e como 
isso afeta a aprendizagem de um aluno e como ajudá-lo é de suma 
importância. O professor deve sempre ficar atento a possíveis 
dificuldades dos seus alunos e saber da deficiência de seu aluno ajuda o 
professor adaptar de planejar atividades para o mesmo. O aluno 
observado possui a Síndrome de Lennox-Gastaut e faz uso de 
medicamento para controle das crises. É "um tipo bem raro de epilepsia 
da infância, caracterizado primariamente por convulsões frequentes, de 
diversos tipos, que geralmente não melhoram completamente com os 
medicamentos anticonvulsivantes.” (MIRANDA, 2018, p.1). OBJETIVO: O 
objetivo desse trabalho foi compreender o que é a Síndrome de Lennox-
Gastaut, qual a postura do professor diante de crises epiléticas em sala de 
aula e como isso afeta a aprendizagem de um aluno e como ajudá-lo. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: É um estudo descritivo, realizado por 
meio de pesquisas de revisão bibliográfica e de campo. Sua abordagem é 
qualitativa. Adotou-se a observação que ocorreu diariamente no início do 
ano, por meio de relato de experiência em uma sala de aula de educação 
especial, acompanhada de anotações do comportamento do aluno ao seu 
processo de aprendizagem, da professora, considerando sua postura frente 
às situações de aprendizagem e o convívio com os demais alunos. O sujeito 
da pesquisa possui a Síndrome de Lennox-Gastaut. Foi feito por meio de 
observação direta e indireta. Os instrumentos utilizados foram artigos da 
internet, livros e revistas. Esse estudo consiste em relatar a prática 
pedagógica e a aprendizagem de um aluno que possui a Síndrome de 
Lennox-Gastaut, com idade de 15 anos que frequenta uma escola particular 
na cidade de Viçosa-MG confrontando a experiência vivenciada com a teoria 
estudada acerca desta temática. Para captar a realidade vivenciada na 
escola fez-se registros das observações realizadas diariamente e das 
entrevistas realizadas informalmente com a professora. RESULTADOS: O 
resultado que chegou ao longo dessa pesquisa, é que apesar de ser uma 
síndrome rara, o professor deve ter condição e sensibilidade para se 
informar e conhecer melhor seu aluno. Pois a relação professor-aluno 
nas minhas observações foram essenciais para uma aprendizagem mais 
eficiente por parte do aluno. O aluno com Síndrome de Lennox-Gastaut, 
frequenta a sala de Educação Especial do Colégio. Tem 15 anos, é alegre, 
divertido. Se socializa com os colegas de sala, com a professora e a auxiliar, 
é um pouco tímido. Gosta muito de conversar, adora o recreio, é um tempo 
onde ele passa com seus colegas de outras salas, e principalmente brincar, 
correr. Interage-se bem com todos os alunos e funcionários da escola. O 
aluno observado faz uso de medicamento para controle das crises. Após as 
crises convulsivas (que às vezes são demoradas outras não), o aluno 
encontra-se num estado de sono, podendo dormir algumas horas após o 
ocorrido. Após acordar, não lembra o que aconteceu e retoma sua rotina 
diária normal em sala de aula. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A síndrome de 
Lennox-Gastaut é uma doença rara caracterizada por quadros de epilepsia 
grave que causa convulsões, algumas vezes com perda de consciência. 
Geralmente é acompanhada por atraso no desenvolvimento. O resultado 
que chegou ao longo dessa pesquisa, é que apesar de ser uma síndrome 
rara, o professor deve ter condição e sensibilidade para se informar e 
conhecer melhor seu aluno. Pois a relação professor-aluno nas minhas 
observações foram essenciais para uma aprendizagem mais eficiente por 
parte do aluno. 
 
REFERÊNCIAS: 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O processo da globalização acelerada trouxe grandes 
transformações que afetaram o cotidiano e o modo dos indivíduos se 
relacionarem, em especial, com o meio ambiente. Os conflitos 
socioambientais são cada vez mais comuns e relevantes no meio 
jurídico, uma vez que, são necessárias as discussões acerca dos direitos 
coletivos. Estes, tornaram-se mais complexos, ocasionando o aumento 
da judicialização das demandas socioambientais para a solução dos 
conflitos. Porém, os trâmites judiciais (seu longo processo e seu alto 
custo) foram considerados inapropriados para a problemática, em 
virtude da urgência que esses casos trazem, despertando assim, o 
interesse das partes em métodos resolutivos alternativos, como a 
mediação. OBJETIVOS: O objetivo geral da presente pesquisa é 
analisar se a mediação, como solução alternativa de conflitos, é cabível 
às questões socioambientais. Especificamente, pretendeu-se esclarecer 
as novas doutrinas e jurisprudências a respeito do novo entendimento 
da relação pessoa-natureza, mesmo tratando-se o meio ambiente de 
bem de uso comum, conhecido como direito difuso e coletivo. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Através da abordagem qualitativa 
foram feitas pesquisas bibliográficas. Por meio das quais, foram 
analisadas concepções doutrinárias e jurisprudenciais no que concerne 
o instituto da mediação à luz da Constituição Federal. RESULTADOS: 
A Carta Magna de 88, conhecida como ‘’Constituição Verde’’, consagrou 
o meio ambiente como um direito difuso. O processo de 
constitucionalização dos direitos socioambientais resultou em grandes 
discussões em torno da aplicação de meios alternativos para resolução 
de conflitos, dado que, a temática traz consigo múltiplos agentes e 
grupos sociais, tal como, a atuação do Poder Público. Em uma visão 
clássica e obsoleta dos positivistas, a utilização da mediação é 
inaceitável na lide ambiental. Entretanto, é sabido que, via de regra, 
litígios que possuem caráter privado podem ser solucionados por vias 
alternativas, provando a sua eficácia. Ainda que o Direito Ambiental seja 
produzido a partir de normativas públicas, de cumprimento obrigatório, 
muitos embates que permeiam o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, podem ser efetivamente resolvidos através da mediação. 
Como por exemplo: a lei n° 13.140/2015 que pode ser aplicada em 
casos socioambientais no âmbito urbano que cause divergências entre 
os interesses do agente, da natureza e da Administração Pública. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em suma das informações já 
apresentadas, é possível evidenciar que os artifícios favoráveis são 
maiores que os desfavoráveis, em razão da rápida, eficaz e 
individualizada solução que a mediação oferece. Ademais, é importante 
salientar que o diálogo e a participação das partes são necessários para 
a busca de uma ‘’solução consensual e pacífica, que atenda os 
interesses dos envolvidos e assegure a qualidade de vida e a 
manutenção do meio-ambiente ecologicamente equilibrado’’ (Saatkamp, 
2018). Dessa forma, os indivíduos e o Poder Público poderão 
ressignificar suas relações com a natureza e seus ecossistemas, a fim 
de preservá-la, cumprindo assim, a determinação legal. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa ao estudar o tema da inclusão escolar de 
crianças com autismo (TEA), busca ressaltar o quanto é importante o 
entendimento do processo de inclusão, pois sabemos que o fato da 
criança com autismo frequentar as turmas regulares é um forte fator para 
que esses alunos se desenvolvam mais rapidamente. Dutra et al. 2008, 
p. 16), afirma que as crianças com deficiência devem ser incluídas no 
ensino regular desde os anos iniciais. [...] onde se desenvolvem as 
bases necessárias para a construção do conhecimento e seu 
desenvolvimento global. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas 
diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos 
físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência 
com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a 
valorização da criança (DUTRA et al., 2008, p. 16). OBJETIVOS: O 
objetivo desse estudo é analisar se de fato a inclusão escolar de alunos 
com TEA na sala de aula regular ajuda nas rotinas do seu dia a dia e no 
desenvolvimento escolar. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este 
estudo tem caráter descritivo que contempla uma pesquisa qualitativa 
feita a partir de questionários e referenciais teóricos sobre o tema, os 
dados coletados foram analisados com base no resultado da pesquisa. 
RESULTADOS: Os dados coletados a partir do questionário enviado 
para os professores de alunos com TEA serão apresentados e 
analisados nos parágrafos seguintes. De uma forma geral os 
professores concordaram que a inclusão de um aluno autista na sala de 
aula do ensino básico regular é muito benéfico para o seu 
desenvolvimento, pois essa inclusão permite que os alunos com TEA se 
desenvolvam de forma mais rápida nas atividades escolares e no seu 
dia a dia. Quando a escola inclui os alunos ela está permitindo que haja 
um convívio, uma interação e uma troca de conhecimentos entre esses 
alunos. Quando se permite que um aluno autista esteja em uma sala de 
aula regular estamos fazendo com que eles percebam os desafios que 
o mundo tem. A interação, o contato com outras crianças e o saber dividir 
o mesmo espaço com outras pessoas diferentes é um passo muito 
importante na vida das crianças com autismo. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O presente artigo apresentou como tema inclusão escolar de 
crianças com autismo (TEA). Seu objetivo foi analisar se a inclusão 
escolar de alunos com TEA na sala de aula regular ajuda no seu dia a 
dia e no desenvolvimento escolar. De acordo com os dados coletados, 
os autores estudados e o questionário aplicado, percebemos que 
quando se inclui um aluno com autismo na sala de aula regular, o seu 
desenvolvimento se dá de maneira mais eficiente, tanto nas questões 
escolares como no seu dia a dia. Pois, essa interação se dá com 
diferentes pessoas, com pensamentos e atitudes distintas, o que faz com 
que eles se desenvolvam de maneira bem mais rápida, recebendo 
múltiplos estímulos, que promovem sobretudo a socialização, que é um 
fator primordial para as crianças com autismo TEA. O presente artigo 
mostra que é importante não só a inclusão dos alunos com autismo nas 
salas de aula regular, mas também a participação da família. Esta é 
muito importante para o desenvolvimento pleno dos alunos. Conclui-se 
então que a inclusão dessas crianças é mais rápida e mais significativa 
a partir da interação com o ambiente escolar e social, convivendo com 
pessoas que não apresentem essas mesmas comorbidades ou que 
apresentam outras atípicas.  
 
REFERÊNCIAS: 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Está pesquisa abordou o tema “as dificuldades na 
aprendizagem dos alunos com dislexia”. A relevância desse estudo se dá 
pelo fato de que a dislexia pode ser “amenizada” quando há uma 
intervenção correta. OBJETIVOS: O objetivo geral deste estudo é analisar 
quais são as maiores dificuldades de aprendizagem que apresentam um 
aluno com dislexia e qual o papel do professor nesse processo. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este estudo tem caráter descritivo que 
contempla uma pesquisa qualitativa feita a partir de um questionário e 
referenciais teóricos sobre o tema, os dados coletados foram realizados 
com base no resultado da pesquisa. RESULTADOS: Os dados coletados 
a partir do questionário enviado para pais, alunos e professores serão 
apresentados e analisados nos parágrafos seguintes. As respostas dadas 
pelos pais dos alunos disléxicos revelaram que as maiores dificuldades 
encontradas para eles ajudarem seus filhos é a questão de não saberem 
do que se trata a dislexia e de não terem o apoio necessário para lidarem 
com essa nova realidade de seus filhos, pois muitas vezes os pais não tem 
acesso a uma internet de boa qualidade ou não possuem estudo o 
suficiente para que possam compreender o tema sem a ajuda de um 
professor ou um psicopedagogo(a). Quanto às perguntas discorridas aos 
professores podemos chegar a conclusão de que a maior parte dos 
educadores já trabalharam com crianças disléxicas, mas não sabiam o que 
é a dislexia e as escolas não dão suporte necessário para que eles façam 
uma capacitação na área. Então, os professores encontram muitas 
dificuldades para auxiliar seus alunos, todos esses fatos contribuíram para 
que os estudantes fossem prejudicados na sua formação. Enfim, 
chegamos a tão esperada resposta dos alunos disléxicos, por terem uma 
dificuldade maior de leitura em relação aos outros alunos a, maioria prefere 
ter o auxílio do professor para ler as questões na hora das avaliações, eles 
se sentem mais a vontade quando não leem em voz alta para toda a turma 
e, preferem que as perguntas sejam curtas e diretas. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O presente artigo apresentou como tema as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos com dislexia. Seu objetivo foi analisar quais são 
as maiores dificuldades de aprendizagem que apresentam um aluno com 
dislexia e qual o papel do professor nesse processo. De acordo com os 
autores estudados e pós dados coletados, podemos ter a clareza de que 
a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem que afeta a área da 
linguagem e leitura dos indivíduos acometidos por ela, e que os 
professores juntamente com a família representam um papel importante 
nesse processo de ensino aprendizagem pois, quando a escola da apoio 
a família ela por sua vez, consegue dar um suporte melhor para sua filho, 
sendo assim, o papel conjunto entre família/professor/escola se faz 
fundamental para o melhor desenvolvimento desses esses alunos. O 
presente artigo mostra a importância do professor no desenvolvimento dos 
alunos com dislexia, nesse sentido é válido ressaltar a importância da 
família e o apoio da mesma para o desenvolvimento integral do estudante 
com dislexia pois, cabe a família orientar e organizar a rotina desses 
alunos, é importante que a família promova e desperte o gosto do aluno 
em querer estar sempre aprendendo, dessa forma é de extrema 
importância que os pais leiam para eles. A família é importante para o 
desenvolvimento da criança, funciona como, ponto de apoio para ela. É 
fundamental que os pais procurem profissionais especializados para 
ajudar no desenvolvimento do estudante.  
 
REFERÊNCIAS:  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A pandemia do Coronavírus trouxe a disseminação 
mundial de uma nova doença, a COVID-19. Uma das primeiras 
medidas adotadas pelos governos no Brasil e no mundo foi a 
suspensão das aulas. Isso causou grande impacto para estudantes 
e professores. De acordo com o relatório do Banco Mundial, mais de 
1,5 bilhões de alunos ficaram sem estudos presenciais em 160 
países (AUPA, 2020). Professores e estudantes tiveram que mudar 
suas rotinas acadêmicas pois iniciou um processo para tentar 
amenizar a situação, nas quais muitas escolas públicas e privadas 
passaram a adotar o ensino remoto. OBJETIVO: Esse estudo tem 
como objetivo estudar os impactos relativos ao ensino durante esse 
período de pandemia para os estudantes e para os professores, bem 
como identificar as perspectivas da educação pós pandemia na fala 
de educadores e especialistas da área. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa com propósito 
explicativo, natureza bibliográfica e abordagem qualitativa. A coleta 
de dados ocorreu a partir da leitura de diversos textos que retratavam 
a situação da pandemia em tempo real, principalmente aqueles que 
discutiam seus impactos para a educação e as perspectivas desse 
campo numa situação pós-pandemia. RESULTADOS: Professores 
e alunos desenvolveram um novo jeito de aprender e ensinar devido 
a experiência online nesse período da pandemia. Alunos, pais e 
professores através do uso da internet, experimentaram, uma aula 
virtual. O Banco Mundial os revela que os impactos da pandemia 
para os estudantes podem ser “graves e duradouros”, pois “70% das 
crianças brasileiras podem não aprender a ler adequadamente”. 
Outro dado destacado é sobre o chamado índice da “pobreza de 
aprendizagem”. Esse índice, que indica o percentual de crianças com 
10 anos incapazes de ler e entender um texto simples. Com a 
pandemia, no Brasil, segundo o Banco Mundial, esse índice 
aumentaria de 50 para 70% dos alunos. (FUTURA, 2021, p.01). Esse 
estudo identificou uma tendência à adoção do modelo híbrido. 
“Quando o modelo híbrido for possível, uma nova ordem deve ser 
estudada e direcionada para todos, de forma a haver equidade para 
os alunos e nos modelos pedagógicos.” (CONTABILIZEI, 2021, p. 3) 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se com este estudo que parece 
haver impactos positivos e negativos da pandemia tanto para os 
professores e quanto para os estudantes da educação básica. 
Quanto a perspectiva da educação pós pandemia acredita-se na 
reinvenção das relações e dos espaços escolares e há uma forte 
tendência na adoção do modelo híbrido, aproveitando-se a 
experiência vivencial da escola e com os recursos tecnológicos. 
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Palavras-chave: Espaço escolar, Psicopedagogo. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A Psicopedagogia é um campo cientifico que estuda 
questões relacionadas ao distúrbio de aprendizagem de algumas 
crianças, essa área se preocupa com a aprendizagem humana e busca 
garantir que todos tenham as condições necessárias para garantir o seu 
desenvolvimento cognitivo, social, cultura, afetivo etc. De acordo com 
Scoz (1994), as técnicas e métodos aplicados pela psicopedagogia 
visam uma intervenção psicopedagógica que possa culminar na solução 
de problemas relacionados à aprendizagem. OBJETIVO: Este trabalho 
tem por objetivo, verificar qual é o papel do psicopedagogo e a 
importância de sua atuação no espaço escolar, tendo em vista que a 
psicopedagogia estuda questões relacionadas a construção da 
aprendizagem, seus vínculos, dificuldades, ou até mesmo a não 
aprendizagem de alguns alunos. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A 
proposta metodológica foi desenvolver um estudo de caráter 
bibliográfico, no qual buscou-se dados e informações, através de obras 
de autores que já estudaram e escreveram sobre o tema tratado. Este 
estudo é de natureza descritiva e com uma abordagem qualitativa. 
RESULTADOS: O Referencial Teórico deste estudo conta com três 
subtítulos, intitulados, 2.1.1. Trajetória Histórica da Psicopedagogia, 
2.1.2. A Psicopedagogia Institucional e Sua Importância para o contexto 
Escolar, e 2.1.3. Princípios Psicopedagógicos e o Código de Ética. O 
desenvolvimento do trabalho trouxe que a Psicopedagogia surgiu na 
Europa, ao longo do século XIX, após alguns estudos terem localizado 
dificuldades de aprendizagem, devidos a problemas acadêmicos, mas, 
chegou ao Brasil somente no período de 1970, através de influências da 
Argentina, e devido ao fácil acesso à literatura, e a partir de então, foram 
criados então cursos com enfoque Psicopedagógico. A psicopedagogia 
pode ser clínica ou institucional, a diferença se caracteriza em relação 
ao espaço e metodologia de como as duas são desenvolvidas. A 
psicopedagogia clínica acontece em consultórios, de forma individual ou 
grupal, a fim de reconhecer as questões internas que interferem na 
aprendizagem do educando. Já a psicopedagogia institucional é 
desenvolvida nas escolas, creches, e organizações assistenciais, a fim 
de reduzir a “frequência dos problemas de aprendizagem, sendo 
realizado um trabalho didático e pedagógico. O psicopedagogo 
institucional tem uma suma importância para as instituições escolares, 
principalmente no planejamento escolar, onde eles têm o papel de refletir 
sobre as ações pedagógicas e como elas podem interferir no processo 
de ensino-aprendizagem do estudante, auxiliando ainda, os docentes no 
reconhecimento de fatores emocionais ou orgânicos, que também 
possam estar intervindo no processo de ensino-aprendizagem. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Psicopedagogia, no contexto escolar, 
tem uma função complexa. Numa ação interdisciplinar esse profissional 
aplica-se a áreas relacionadas ao planejamento educacional e 
assistência pedagógico, colabora com planos educacionais, atuando 
então, em uma modalidade cujo caráter é clínico institucional, ou seja, 
realizado diagnóstico institucional e propostas funcionais pertinentes. 
Portanto, o psicopedagogo, procura envolver a equipe escolar, 
ajudando-a a ampliar o olhar em torno do aluno e das conjunturas de 
produção do conhecimento, ajudando o aluno a superar os obstáculos 
que se interpõem ao pleno domínio das ferramentas necessárias à 
leitura do mundo. Esse profissional auxilia ainda, no desenvolvimento de 
projetos favoráveis às mudanças educacionais, visando à descoberta e 
o desenvolvimento das capacidades dos educandos, bem como pode 
contribuir para que os alunos sejam capazes de olhar a realidade em 
que vive, de forma a saber interpretá-la e de nela ter condições de 
interferir com segurança e competência. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Na atualidade a evolução da internet e suas tecnologias têm 
proporcionado um rápido e fácil acesso a informação, como também, um 
acúmulo diversificado dessas informações. De acordo com Castells (2003), 
os recursos da Internet aplicados no ambiente educativo podem contribuir 
qualitativamente no desenvolvimento de novas atitudes educacionais, 
auxiliando professores e alunos a construírem uma postura crítica diante da 
realidade, onde, seu uso pode propiciar um apoio para o processo de 
construção do conhecimento, que depende dos sujeitos envolvidos num 
estado de constante interatividade. OBJETIVO: Este trabalho tem por 
objetivo, verificar qual a importância de empregar a internet e suas 
tecnologias nas práticas didáticas, usando estes como ferramentas de apoio 
para proporcionar aos educandos, um processo de ensino-aprendizagem 
positivo. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A proposta metodológica foi 
desenvolver um estudo de caráter bibliográfico, no qual buscou-se dados e 
informações, através de obras de autores que já estudaram e escreveram 
sobre o tema tratado. Este estudo é de natureza descritiva e com uma 
abordagem qualitativa. RESULTADOS: A Internet e suas tecnologias nas 
escolas, tem se constituído como importantes ferramentas que auxiliam o 
processo de ensino-aprendizagem, facilitando para docentes e educandos, 
o acesso a conteúdos escolares diversificados, tornando-os mais amplos, 
proporcionando ainda, a construção e reconstrução do conhecimento 
através um leque de possibilidades de pesquisas. Dessa forma, não se trata 
de perguntarmos se devemos ou não introduzir as tecnologias no processo 
educativo, mas sim, de tornar a escola um ambiente onde a grande 
quantidade de informações proporcionadas aos alunos seja discutida, 
analisada, para a partir de então, passarem a gerar novos conhecimentos. 
Os professores têm sido desafiados a inovar suas metodologias, 
adequando-as às exigências da sociedade. O uso pedagógico da Internet 
permite diferenciar as atividades realizadas em sala de aula, podendo 
modificar desde a busca da pesquisa por assuntos direcionados pelos 
professores a fim de enriquecer o seu conteúdo programático. Segundo o 
autor Kenski (2006), o professor ao trabalhar adequadamente, com as novas 
tecnologias da internet, proporciona uma aprendizagem que pode se dar 
com o desenvolvimento integral do indivíduo, isto é, do emocional, do 
racional, do seu imaginário, do intuitivo, do sensorial em interação, a partir 
de desafios, da exploração de possibilidades, do assumir responsabilidades, 
do criar e do refletir juntos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As novidades 
tecnológicas colaboram para transformar a escola num espaço de 
exploração de culturas, de intensificação das oportunidades de 
aprendizagem, de realização de projetos, de investigação e debates e, 
principalmente, em um espaço que garanta aos alunos a formação e a 
aquisição de novas habilidades, atitudes e valores para que possam conviver 
em uma sociedade em constante transformação. A importância do uso da 
Internet como ferramenta pedagógica de apoio para os professores se 
configura como um recurso dinâmico que favorece o trabalho do professor 
e, enriquece as práticas metodológicas. Assim, a Internet permite que o 
trabalho se torne mais interessante, criativo e interativo, facilitando o acesso 
a uma infinidade de informações independente de tempo e espaço. Mas, 
cabe ao professor, aprender a lidar com as tecnologias, exercendo um papel 
de facilitador, cooperador ativo e assim, orientar o aluno na busca pelas 
informações desejadas, mas, sempre participar ativamente do processo de 
ensino-aprendizagem, para que de fato o educador proporcione uma leitura 
crítica do uso das tecnologias e, assim, os alunos possam construir o 
conhecimento de maneira positiva, significativa e transformadora. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O tema central desta pesquisa foi a educação 
inclusiva, sobretudo, a educação voltada para o a síndrome de 
Down. Este trabalho permitiu a articular entre o teórico e os saberes 
práticos, através da previsão de situações didáticas em que os 
futuros professores coloquem em uso os seus conhecimentos 
adquirindo durante a formação. Esse trabalho proporcionou o 
conhecer e aprender os aspectos importante sobre os alunos com 
síndrome de down. Busca-se entender a importância de a criança 
com deficiência ter uma vivência participativa na escola. O princípio 
fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 
deveriam aprender juntas, independentemente de dificuldades ou 
diferenças que possam apresentar. OBJETIVOS: O objetivo deste 
trabalho foi observar e relatar prática de ensino e a aprendizagem de 
um aluno com Síndrome de Down. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Esse estudo apresenta caráter qualitativo, foi 
realizado por meio de pesquisas bibliográfica. A pesquisa 
bibliográfica fundamenta-se em autores e livros que tratam dessa 
temática e que possibilitou um maior suporte para a realização do 
trabalho. RESULTADOS: É importante que os pais sejam 
aconselhados pelos médicos, de preferência especialistas em 
Síndrome de Down, desde o pré-natal, que possam passar para eles 
informações de como agir ao nascimento do bebê, além de oferecer 
a eles indicações de livros e informações para lidar com os 
preconceitos. Em qualquer situação de orientação há de se respeitar 
o ponto de vista dos pais. Cabe destaque também a necessidade de 
formação continuada, conforme PAIS: “O desafio proposto ao 
professor na inclusão do aluno com necessidades especiais também 
(...) necessita de atualização frente às exigências da perspectiva, 
fazendo-se necessária a formação continuada e uma postura criativa 
frente aos problemas.” (PAIS, s/n, p.4). CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Podemos destacar que a “Síndrome de Down, ou trissomia do 
cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na 
divisão celular durante a divisão embrionária. Os portadores da 
síndrome, em vez de dois cromossomos no par 21 (o menor 
cromossomo humano), possuem três. Não se sabe por que isso 
acontece.” (VARELLA, 2019, p. 1). A parceria da família e escola é 
uma peça chave para a aprendizagem efetiva do aluno. Os pais 
quando motivam e apoiam o filho para o ensino, os professores se 
sentem mais seguros quanto a sua abordagem em sala de aula. 
Apesar do apoio da família a formação continuada do professor é 
muito importante. Ao longo do trabalho percebeu-se que apesar dos 
diferentes níveis de desenvolvimento cognitivo, as crianças com 
essa Síndrome são capazes de aprender quando se respeita o seu 
ritmo individual e quando são constantemente estimuladas para isso, 
o professor precisa estar em constante aprendizagem. É necessário 
fazer adaptações no currículo, para a aprendizagem ser mais efetiva 
uma vez que cada aluno possui seu próprio tempo. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: A concepção de infância foi sendo construída ao 
longo da história da humanidade, onde no período da Idade Média a 
criança era vista como um adulto em miniatura. Sabe-se que a 
educação infantil colabora com a construção da autonomia das 
crianças, sendo assim, podemos perceber a grande necessidade da 
utilização de materiais pedagógicos no processo de 
desenvolvimento das crianças. Apoiados nesta concepção, Maria 
Montessori, médica e pedagoga italiana, dedicou-se à educação de 
crianças em um hospital psiquiátrico em Roma, desenvolveu o 
sistema montessoriano que se apoia no trinômio: atividade, 
individualidade e liberdade. Ela acreditava que os estímulos externos 
formariam o espírito da criança, precisando, portanto, ser 
determinados. O sistema desenvolvido ganhou destaque pelas 
técnicas inovadoras usadas em jardins de infância e primeiras séries 
do ensino formal. Os principais jogos criados por ela e que são 
utilizados nos dias de hoje são o material dourado e o alfabeto móvel. 
Tornou-se então um dos mais populares métodos educacionais que 
influenciava o desenvolvimento da criança. O educador tem o papel 
de criar condições para que a criança atinja metas e desenvolva sua 
personalidade integral meio do trabalho, do jogo, de atividades 
prazerosas e da formação artística e social. No Método a escola não 
é apenas um lugar de instrução, mas também de educação para a 
vida, tendo sua originalidade pelo fato das crianças ficarem livres em 
sala de aula, utilizando os materiais em um ambiente propício para 
educação dos mesmos. A manipulação destes materiais em seus 
aspectos multissensoriais é um fator primordial para o aprendizado 
da linguagem, matemática, ciências e prática de vida. OBJETIVOS: 
Analisar quais são os efeitos do Método Montessoriano em relação 
aos métodos tradicionais utilizados. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O estudo foi obtido através de pesquisas 
bibliográficas sendo feita uma análise das práticas e jogos propostos 
pela autora Maria Montessori para identificar quais seriam as 
possíveis contribuições do método durante o processo de 
aprendizado e desenvolvimento das crianças. RESULTADOS: Todo 
trabalho de Maria Montessori foi realizado através da observação, 
que foi fundamentada em uma única base; a liberdade de expressão, 
pela qual as crianças revelavam suas qualidades e necessidades. A 
partir daí, ela percebeu a importância de se preparar o ambiente 
adequadamente, de forma a propiciar as condições que tornam 
possível a manifestação dos caracteres naturais da criança. 
Percebeu-se então, a importância de um ambiente adequando, 
atendendo assim as necessidades das crianças proporcionando 
mais conforto e liberdade as condições que tornam possível a 
manifestação dos caracteres naturais da criança. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O método tem sua originalidade pelo 
fato de as crianças ficarem livres em sala de aula, utilizando os 
materiais em um ambiente propício para educação conseguindo 
dominar a si mesma e o espaço a sua volta. A educação dos sentidos 
é essencial, tem a função de estimular à audição, o tato e visão, por 
esse motivo os principais objetos são blocos de madeira, cubos, fitas 
entre outros. A manipulação dos materiais multissensoriais é um 
fator primordial para o aprendizado da linguagem, matemática, 
ciências e prática de vida. Além de técnica de alfabetização, é um 
sistema de educação.  
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, o ato de brincar tem sido 
considerado um dos fatores mais importantes durante o processo de 
aprendizado das crianças. Percebe-se então que na concepção de 
Maria Montessori cada brinquedo e brincadeira criados em seu 
método tem uma função para auxiliar o desenvolvimento da criança 
de uma forma lúdica. Montessori sempre defendia suas ideias que 
lhes renderam muitos seguidores e muitos opositores, acreditava 
que somente por meio do entendimento da formação do homem 
seria possível intervir em questões decisivas como sua conservação 
e seu desenvolvimento. A estudiosa dedicou-se de forma integral a 
novos experimentos e descobertas buscando responder às novas 
necessidades de uma educação que pudesse formar homens mais 
humanos. No entanto o método Montessori é o nome que se dá ao 
conjunto de teorias, práticas e materiais didáticos criado ou 
idealizado inicialmente por Maria Montessori que adotou o princípio 
da autoeducação, tendo como base o espaço escolar e o material 
didático utilizado pelas crianças consistindo no mínimo de 
interferência dos professores para com os alunos. O ponto mais 
importante do método é, não tanto seu material ou sua prática, mas 
a possibilidade criada pela utilização dele de se libertar a verdadeira 
natureza do indivíduo, para que esta possa ser observada e 
compreendida. O método possui três princípios básicos: a liberdade, 
a atividade e a individualidade, onde a criança adquire a capacidade 
de se autodisciplinar através do interesse em realizar as atividades. 
OBJETIVOS: Analisar quais são as contribuições do método 
montessoriano e como se dá a prática das atividades, jogos e 
métodos propostos pelo método dentro da sala de aula. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: O estudo foi obtido através de 
pesquisas bibliográficas sendo feita uma análise das práticas e jogos 
propostos pela autora Maria Montessori para identificar quais seriam 
as possíveis contribuições do método durante o processo de 
aprendizado das crianças. RESULTADOS: Segundo a 
pesquisadora, todo esse trabalho foi realizado através da 
observação, fundamentada em uma única base, a liberdade de 
expressão. A partir daí, percebeu-se a importância de um ambiente 
adequando, atendendo assim as necessidades das crianças 
proporcionando mais conforto e liberdade as condições que tornam 
possível a manifestação dos caracteres naturais da criança. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo evidencia uma evolução dos 
alunos em relação ao desenvolvimento de habilidades, percebendo 
assim que, uma educação de qualidade deve prevalecer a 
autonomia, valorizando as competências das crianças, explorando e 
aprendendo com seus próprios méritos. Segundo o método 
Montessori, é agindo que o aluno adquire conhecimentos. As 
crianças escolhem as atividades que querem fazer, ao adulto cabe 
ordenar o trabalho com gradação de dificuldade crescente, 
respeitando o ritmo de cada aprendiz e sem intervenções indevidas. 
Sendo possível identificar que as crianças desenvolvem a sua 
individualidade tendo a livre escolha ao realizar suas tarefas 
utilizando materiais atrativos e com finalidades construtivas.  
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Palavras-chave: Comunicação, Digitalização, Podcasts, Rádio. 
Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Embora o século XXI ser denominado como a era da 
internet e da midiatização, as mídias off-line como os jornais e as rádios 
ainda continuam inseridas no cotidiano das pessoas, principalmente em 
cidades dos interiores do Brasil, explicitando assim como estes canais 
podem estar presentes na contemporaneidade mesmo com os avanços da 
digitalização. Outrossim, a junção dessas duas fontes de informação tem se 
mostrado relevante para as minis e grandes estações de rádio já que 
possibilita gerar inéditos conteúdos ao mesmo tempo que viabiliza para os 
profissionais aparelhos eletrônicos atuais que vão da melhoria da qualidade 
do sinal as diferentes maneiras de relacionar-se com os ouvintes. Vale 
ressaltar que com os mecanismos de busca online, o conhecimento sobre 
esta área e ofício se tornou amplo, dando oportunidade para leigos 
aprenderem e colocarem em prática. Moreira (2005) frisa que até os anos 
1970, os materiais relacionados a radiofonia eram criados somente pelos os 
atuantes que já estavam estabelecidos neste campo. Del Bianco e Zuculoto 
(1997) ressaltam que com as modificações sociais relacionadas ao ensino 
no Brasil, pesquisas relacionadas ao rádio suscitou uma nova percepção 
deste canal e impulsionou a criação de outros recursos, gêneros e a 
popularização das rádios livres. O que atualmente pode ser correlacionado 
as plataformas de podcasts que além de serem realizadas por pessoas que 
entendem de rádio e comunicação, também dar espaço para leigos ou 
interessados nesta nova abordagem midiática. OBJETIVOS: Explanar como 
as mídias off-line e online podem ser conjugadas para melhorar a forma de 
informar e o relacionamento que se dá entre os canais e o seu público 
consumidor. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Mediante a uma pesquisa 
bibliográfica e uma entrevista composta por onze (11) perguntas concedida 
pelo Diretor da Rádio Q FM e Rádio Montanhesa FM, Bruno Torres, pude 
averiguar de como esta união dos canais off-line e online se evidenciam na 
prática. RESULTADOS: As perguntas foram voltadas para diferentes 
problemáticas que se apresentam aos estúdios de rádio atualmente, como 
por exemplo: como as rádios estão absorvendo e integrando internamente 
as mudanças referentes a digitalização; como os profissionais e o público 
alvo estão lidando com essas transformações; como o surgimento dos 
podcasts nos últimos anos e o recente impacto da pandemia Covid-19 tem 
alterado ou influenciado na dinâmica entre os colaboradores e nas 
produções; e como as mídias online se enquadram nessas modificações. 
Segundo Torres, a digitalização facilitou no modo de produzir, com a 
introdução dos dispositivos tecnológicos agora bastam alguns cliques para 
iniciar todo o processo por detrás da programação e do estúdio, o que 
também economiza no tempo e agiliza a solucionar eventuais problemas 
técnicos. Já no quesito dos colaboradores potencializa os trabalhos e em 
novas aprendizagens, muitos que estão em atividade hoje já tem 30 anos de 
casa; agora com o público ouvinte/consumidor há uma nova maneira de 
interação. A influência dos podcasts é positiva pois permite que as rádios 
possam inovar em seus conteúdos e até mesmo no formato dos programas, 
o que trará novos ouvintes também. A pandemia impactou por ter parado o 
comércio, o que reflete nas propagandas que são anunciadas nos 
programas. As mídias online assim como os podcasts são contribuições 
construtivas com o que já existe, é mediante delas que as rádios podem se 
estender para o online e de certa forma sobreviver a todas essas 
transformações. O diretor enfatiza que o digital é algo que veio para ficar e 
revolucionar a maneira de como as comunicações se darão nas sociedades. 
Que as empresas e os profissionais também devem compreender e 
aproveitar essas oportunidades de poder criar algo original que ao longo 
prazo trará benefícios para todos os envolvidos. CONCLUSÃO: Em 
diferentes momentos da civilização as mudanças criativas criaram no senso 
comum o medo que elas destruíssem todo o desenvolvimento já consolidado 
nas culturas. A Revolução Industrial do século XVIII e os movimentos anti 
máquinas é um dos exemplos disso. Assim como este momento histórico 
reconfigurou todas as esferas econômicas, políticas e sociais, a digitalização 
nos processos analógicos e no estilo de vida das pessoas nesse início de 
século já evidenciam que o as transições de agora repercutiram nas 
próximas gerações futuras. 
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DIREITO E A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE INTEGRAÇÃO 

NA BUSCA DA EFETIVIDADE DE COMBATE AO BULLYING POR MEIO 
DA JUSTIÇA RESTAURATIVA. 
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Palavras-chave: Direito, Educação, Bullying, Cyberbullying, Justiça 

restaurativa. 
Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O conhecimento do Direito e o acesso à educação são 
fundamentais para a garantia de uma vida digna a todo cidadão. Nesse 
contexto, se faz necessário cada vez mais que sejam trabalhados nas 
escolas temas como o bullying e o cyberbullying, que de acordo com a Lei 
nº. 13.185/2015 institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, 
é expressa ao dizer que é dever das escolas, clubes e agremiações 
assegurarem medidas de conscientização e prevenção ao combate contra o 
bullying. Pois, por meio dos projetos de conscientização no âmbito escolar 
os alunos aprendem a respeitar as diferenças, e assim evitam conflitos. É 
importante salientar que o Direito e a Educação mediante a Justiça 
Restaurativa, segundo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) funcionam 
como instrumentos de integração na busca da efetividade para o 
enfretamento ao bullying e ao cyberbullying, uma vez que, a solução de 
conflito proposta contra a violência é a orientação empática, a partir da 
escuta dos ofensores e das vítimas. OBJETIVOS: Esta pesquisa tem por 
objetivo geral demonstrar os efeitos e possíveis soluções para a socialização 
integral dos seres humanos no âmbito escolar. Especificamente, procurou-
se suprir as lacunas da intolerância à diversidade, através do diálogo das 
escolas a respeito do tema amparado à legislação. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: A pesquisa foi desenvolvida por meio do método 
qualitativo e exploratório da revisão bibliográfica de artigos científicos 
brasileiros acerca do tema. Estes textos foram analisados à luz da Lei nº. 
13.185/2015 e em consonância com o conceito de Justiça Restaurativa. 
RESULTADOS: É perceptível o aumento das práticas do bullying e do 
cyberbullying nas escolas, porque os alunos buscam a materialização de 
uma idealização ilusória do que deve ser ou não uma pessoa. E, com isso 
criam aversões às diferenças físicas e comportamentais dos indivíduos. 
Portanto, como consequência muitas vítimas, dessas violências físicas e 
emocionais, são propensas a sofrer com doenças psicológicas e mentais, 
como: depressão, dificuldade de convívio social, estresse pós traumático e 
até ideias suicidas. Ainda há no Brasil o desconhecimento da legislação 
sobre o conceito do bullying e as suas formas de resolução do conflito 
enfrentado, quando o mesmo acontece no ambiente escolar. Sendo assim, 
a Lei nº. 13.185/2015 no seu artigo 1o considera-se intimidação sistemática 
(bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo 
que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, 
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, 
causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de 
poder entre as partes envolvidas, e no seu artigo 2o tem-se ataques físicos; 
insultos pessoais; comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; ameaças 
por quaisquer meios; grafites depreciativos; expressões preconceituosas; 
isolamento social consciente e premeditado; pilhérias, e existe também o 
cyberbullying no momento que a intimidação sistemática ocorre na rede 
mundial de computadores. Portanto, é uma violência de diversas maneiras 
e por vários motivos, que gera consequências graves. Diante disso tem-se 
a Justiça Restaurativa que visa a alternativas capazes de promover a 
reparação dos danos ou a cura dos males causados pela situação danosa. 
Este tipo de prática faz opção por ferramentas que tornem a Justiça uma 
experiência de fato vivenciada por aqueles envolvidos no conflito, 
abrangendo a comunidade, oportunizando a eles participação ativa, 
inclusive no que se refere a tomadas de decisões. Assim, constitui um meio 
de empoderar as partes envolvidas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É 
necessário que os profissionais da educação conheçam a lei sobre o bullying 
e o cyberbullying, logo, é preciso que exista capacitação, projetos e, 
principalmente, planejamento em equipe para que os temas sejam 
trabalhados de forma a ser colocado em prática o respeito com empatia num 
ambiente de formação cidadã tão fundamental e completo que é a escola.  
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Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A tecnologia além de ter originado novos 
dispositivos eletrônicos e aprimorado outros, também implementou 
upgrades nas profissões tendo algumas delas mudado 
drasticamente e outras em apenas alguns processos dentro de sua 
área de atuação. Dentro do campo musical estas transformações 
implicaram em uma nova óptica para os atuantes da carreira de DJ 
(sigla para ‘Disco Jóquei’) em dois fatores: primeiro, a música 
analógica passou a ser digital, e segundo, a virtualização dos 
equipamentos. Para Lévy (1996) essa virtualização predispôs em um 
novo modelo em relação as produções das músicas, para o filósofo 
essa transfiguração além de ter possibilitado novos processos na 
produção e no consumo, também teve forte influxo nas pessoas que 
pertencem a cultura DJ, nesse sentindo, os produtores e os ouvintes, 
respectivamente. Para além disto, os eletrônicos antigos 
reconhecidos no termo popular atual de “vintages” limitavam as 
locomoções de DJs e/ou de bandas, o que provocou efeitos 
negativos na carreira desses profissionais. Com a digitalização as 
apresentações passaram a depender somente dos artistas e de 
programas da computação, como por exemplo a placa de software 
interface time code que pode operar em três modos: absoluto, 
relativo e externo. OBJETIVOS: Elucidar como a virtualização e a 
digitalização além de mudar a perspectiva de profissionais da música 
tem contribuído nas produções e performances. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Avaliei por meio de pesquisas online, vídeos e 
um artigo sobre como os processos de composição no setor musical 
tem se revolucionado através de recursos digitais. RESULTADOS: 
O time code possibilita observar o sinal do áudio especial 
responsável pelas gravações em discos de vinil ou em CDs, o que 
permite utilizar os toca-discos clássicos ou reprodutores de CDs não 
compatíveis com MIDI para o controle de uma música durante sua 
reprodução no programa Serato. Por conseguinte, o Hot Cue que 
também é um recurso utilizado em algumas mesas de som e em 
programas como o Virtual DJ viabiliza marcar um “ponto quente” da 
canção tornando possível selecionar ou repetir novamente por meio 
dos cliques em um botão integrado no software. Já a Interface 
assegura a ligação física ou lógica entre dois sistemas ou parte de 
um que em outros dispositivos não podem ser conectados 
diretamente. CONCLUSÃO: A junção das técnicas de mixagem que 
antes se limitavam nas performances de artistas e DJs nas 
discotecas, baladas e/ou festas particulares, com a digitalização e 
softwares inteligentes contribuem para um novo estilo de produção 
musical que por meio da internet facilitam o entendimento pelo 
público leigo que se interessa pelas funcionalidades das mesas e 
programas de som e mixagens. 
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ANÁLISE DA MARCA YAMAHA E 

SUA MIGRAÇÃO PARA O ESPAÇO MUSICAL. 
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(Curso de Publicidade & Propaganda, FDV, Viçosa-MG) 

Rodrigo Teixeira VAZ (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
 
Palavras-chave: Música, Plataformas digitais, Yamaha. 
Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A publicidade, a propaganda e o marketing a anos vem 
mostrando para as grandes e minis corporações nacionais e 
internacionais que os negócios necessitam de mais estratégias além do 
B2B (Business-to-business) ou B2C (Business-to-consumer), é preciso 
inovar e está atualizada em relação as mudanças sociais, políticas e 
claro, aos concorrentes. Diversas instituições adotam parcerias com as 
demais do segmento de vendas para poderem se posicionar 
estrategicamente no mercado visando atrair mais clientes para os seus 
serviços e/ou produtos oferecidos. O espaço digital se evidencia como 
mais uma ferramenta que auxilia para fazer essa persuasão de forma 
mais ampla e melhor, principalmente quando se utiliza os métodos do 
marketing digital como a identificação de possíveis novos consumidores, 
por exemplo. Segundo Klein (2002), na década de 1980 houve uma 
mudança de percepção de como as grandes empresas deveriam se 
consolidar, mudando a perspectiva do “vender e lucrar” para o 
fortalecimento da marca. O que atualmente pode-se ser observado com 
as grandes campanhas publicitárias que tem o intuito de relembrar a 
marca aos consumidores antigos, apresentar-se aos novos e mostrar 
que a empresa continua em atividade; no termo publicitário, o branding. 
Os autores Aaker e Joachimsthaler (2000) ressaltam que uma marca 
deve possuir associações que agregue a ela “força” e destaque, que faça 
o público identifica-la em meio aos concorrentes; segundo os mesmos, 
que essa identidade tenha significado. OBJETIVOS: Identificar como a 
marca Yamaha além de possuir domínios em fabricação e distribuição 
de automóveis e de outros produtos, também se inseriu com vigor no 
segmento musical. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Através de 
pesquisas online e uma dissertação acadêmica, mapiei como a marca 
Yamaha se estabeleceu no segmento musical empregando as técnicas 
de marketing digital, branding e parcerias com artistas brasileiros 
consagrados. RESULTADOS: A Yamaha utilizou mecanismos 
fundamentais para se consolidar no âmbito musical, a empresa além de 
vincular-se a artistas como Ivan Lins, Paula Fernandes, Guilherme 
Arantes, Eloy Casagrande e outros, soube colocar na prática as funções 
disponibilizadas pelas as plataformas digitais como o Facebook e o 
Youtube, oferecendo apresentações ao vivo para o seu público seguidor. 
Além das abordagens online, a marca também lidera projetos 
educacionais que visam educar crianças e jovens-adultos inserindo-os 
na cultura e educação artística. No site oficial entre as sete categorias 
do cabeçalho há as opções “Educação Musical” e “Artista”, ambas 
servindo para explicitar o comprometimento da instituição com seus 
projetos culturais e de divulgação dos artistas ligados a sua identidade. 
O que pode ser contemplado também no canal do Youtube da empresa. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Yamaha é um dos exemplos de como 
uma determinada fundação pode migrar para outros segmentos sem 
alterar a sua base consolidada de sucesso, independente da área que 
opera ou lidera. A mudança de perspectiva (KLEIN, 2002) e a 
importância de se estabelecer como uma marca associada a qualidade, 
a adaptação, cujo o signo corroborara para o público sua potência é 
extremamente relevante para não só continuar em posição de líder e 
exemplar, porém também, para criar a aproximação entre sua 
companhia e seus consumidores (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2000). 
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Palavras-chave: Ciberespaço, Digital, Músicas, Streamings. 
Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Apesar da musicalidade está inserida nas culturas por 
séculos através de instrumentos de percussão que atualmente podem ser 
considerados “arcaicos” ou objetos de museus, ainda possuem forte 
influência como referências para artistas e estúdios nos momentos de 
composição das canções. Apesar do rádio ter se consolidado como o 
principal canal de conexão entre as pessoas e as músicas durante décadas, 
a internet e o ciberespaço se evidenciam como o “novo” meio dessa 
conectividade entre as personalidades. As transformações do objeto 
propagador da melodia, passando do sinal analógico das rádios para os 
vinis, indo para as fitas cassetes, os CDS, os MP3 e por fim para os 
smartphones no século XXI tem dado oportunidades para diversas 
empresas e startups criarem novos produtos que se alinhem a esta nova 
percepção e consumo. Jenkins (2006) salienta que essa junção do digital 
com as mídias tradicionais além de gerar novos métodos de criação em 
todas as artes, tem impactado em como se dão os contatos entre os artistas 
e o seu público alvo, e, de como isso também provoca a quebra da noção 
de autoria individual pertencente apenas a um sujeito ou a uma banda, 
impulsionando assim em novas parcerias de modulação e em novos 
arranjos. Já para Shum (2009) a hibridização tecnológica além de contribuir 
para a multifuncionalidade das coisas, inspira as relações dos sujeitos no 
âmbito do trabalho, do entretenimento e pessoais. OBJETIVOS: Analisar 
como a reprodutividade digital modificou drasticamente o mercado 
fonográfico e como isso tem impactado nas produções atuais e nas carreiras 
de artistas deste ramo. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Por meio de 
artigos acadêmicos online, analisei apoiado em autores como as mudanças 
no mercado fonográfico advindas do digital se mostram positivas para não 
só este mercado, mas também para os artistas já conhecidos e os anônimos. 
RESULTADOS: As plataformas Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer e o Xbox 
se encontram em lugar de liderança quando se trata dos streamings de 
música, sendo o Spotify o mais utilizado globalmente, segundo o Wikipédia. 
Tais aplicativos tem servido como suporte para diversos artistas lançarem 
suas produções de forma digital e remota neste período de pandemia. Um 
exemplo disso é a cantora Anitta que em menos de vinte e quatro (24) horas 
atingiu milhões de execuções de seu hit “Vai Malandra”, fazendo dela a 
primeira artista brasileira a aparecer com duas músicas diferentes ao mesmo 
tempo no “top 50 global” em 2017. Um outro exemplo é a banda italiana 
Maneskin que apesar de ser novata se consagrou como dona da obra 
internacional mais ouvida no Brasil em 2021. Pires (2017) enfatiza que essas 
novas formas de consumir e apreciar as músicas no âmbito digital são 
responsáveis por auxiliar as relações entre artistas autônomos com as 
plataformas de streaming, ampliando sua distribuição e o nome (marca) na 
grande indústria. CONCLUSÃO: O intuito deste trabalho foi de demostra de 
forma simples como a relação entre as mídias tradicionais, as digitais, e os 
artistas conhecidos e desconhecidos tem possibilitado além das novas 
estratégias mercadológicas midiáticas a origem de novos conteúdos que 
possam atingir todos os públicos online de forma universal e personalizada 
ao mesmo tempo. O que só pôde ser possível por meio da internet. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A faculdade abstrata do ser humano em imaginar, criar e 
dar significados ao que se apresenta na sua realidade visual possibilita que 
ele projete o futuro em uma perspectiva não somente advinda da evolução 
biológica, mas também da evolução cultural e social que é compartilhada 
dentro do processo civilizatório. A moda se constitui entre as coisas 
resultantes desses fatores, tendo a sua amplitude após a Revolução 
Francesa (1789-1799), que ascendeu a burguesia e tornou alcançável o 
contato da grande massa ao conceito de se vestir bem, que antes era 
exclusivo da elite social e econômica. Na contemporaneidade os canais 
midiáticos e a internet elevam essa relação entre as personalidades, 
transportando virtualmente os usuários para os grandes desfiles luxuosos 
com apenas um clique, diretamente do conforto de sua casa. É através da 
junção da moda com a tecnologia e a publicidade que o novo jeito de vender 
e anunciar as novas tendências se tornou viável, abrindo novas 
oportunidades de aprimorar o mercado têxtil altamente rentável, 
independentemente se determinada corporação possui influência 
internacional, nacional ou se está começando, pois o mundo digital desfez 
os limites físicos e de alcance das marcas com os consumidores. Um 
exemplo dessa transformação midiática é a introdução dos influencers das 
plataformas digitais, que nos últimos anos têm servido como mais um 
mecanismo de aproximação entre as grandes marcas e os grandes estilistas 
com o seu público-alvo, transmitindo ao vivo os acontecimentos dos desfiles 
para os seus milhares de seguidores ativos, suscitando em um upgrade no 
estilo e-commerce. OBJETIVOS: Averiguar como o uso da tecnologia e do 
espaço digital tem influenciado na forma de criação e de vender no mundo 
da moda. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Através de consulta online, 
documentários e um manuscrito, analisamos as mudanças ocasionadas na 
percepção sobre a moda advindas de transformações culturais e 
tecnológicas. RESULTADOS: Os conceitos do que é beleza e moda ao 
longo do desenvolvimento das sociedades tiveram forte influência das 
correntes filosóficas da Grécia Antiga, tendo como inspiração, análise e 
crítica a natureza e o corpo humano, passando para as formas geométricas, 
as esculturas e a valorização da reprodução perfeita do real, que obtiveram 
simbolismos nas pinturas em diferentes épocas e que foram bases para a 
diferenciação e separação de estilos direcionados para os gêneros 
masculino e feminino. No âmbito tecnológico, apesar do expansionismo têxtil 
dos séculos XVIII, XIX e XX, agora na segunda década do século XXI há 
uma restruturação acerca da produção em escala e o incentivo ao 
consumismo, tendo como principal foco a sustentabilidade, visando à 
redução dos impactos poluentes no meio ambiente e nas populações de 
países subdesenvolvidos que sediam diversas empresas têxtis. Ademais, 
por consequência da pandemia da Covid-19, os dispositivos eletrônicos se 
transformaram na solução para que diversos setores do mercado 
continuassem a operar mesmo em capacidade reduzida na tentativa de 
evitar fechamentos de lojas e demissões generalizadas; uma das táticas 
usadas pelo setor foram as Lives com promoções, sendo transmitidas nos 
aplicativos Instagram e Facebook e bastante disseminadas e benéficas na 
cidade de Viçosa, Minas Gerais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É possível 
constatar que a moda, assim como outras tantas invenções, tende a se 
modificar ao mesmo tempo em que modifica as culturas, tornando ambas 
interligadas e dependentes uma da outra, dividindo o lugar de dominância 
de acordo com o tempo, espaço e realidade inseridas. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: As estratégias de marketing aplicadas pelas marcas têm como 
objetivo três metas: liderança, atrair mais clientes e incentivar o consumo de seus 
produtos no mercado em correlação aos concorrentes disponíveis. Embora isso não 
seja mais uma novidade nos negócios e todos que estão -ou não- dentro do mundo 
das vendas saberem essas metas, conseguir ou alcança-las depende de diversos 
fatores interligados. A nova abordagem intitulada como marketing de indicação por 
mais que não seja uma novidade nos EUA tem se destacado no espaço digital 
brasileiro sendo uma aposta das marcas para persuadir, convencer e atrair o 
público para seus produtos propagandeados. Tal método consiste em estimular os 
clientes já fidelizados a indicarem para outras pessoas os produtos ou serviços 
fornecidos por determinada corporação, tendo como fins vantagens para este que 
indicou ou para ambos. Rodrigo Noll, especialista no assunto em um post publicado 
pela Rockcontent menciona uma pesquisa da Referral Candy que constatou que 
83% dos compradores que afirmam estarem contentes podem fazer indicações que 
consequentemente trarão lucros para a marca, entretanto somente 29% divulgam 
para outras pessoas. No site Meetime, em um post publicado por Leandro Martins, 
chefe da BuzzLead ressalta: “Em nossa experiência, o BuzzLead verificou que a 
taxa média de conversão de leads boca a boca em vendas supera os 20%, 
enquanto Facebook e Google AdWords convertem respectivamente 1,59% e 2,4%, 
de acordo com a Word Stream e a Search Engine Journal.”. Todavia, para utilizar 
este mecanismo, a(s) empresa(s) carece de uma análise profunda afim de saber se 
este método é viável para a instituição, por exemplo: quais imunidades poderão ser 
oferecidas, quais serão as regras para obter os prêmios, descontos e afins, se será 
disponibilizado para quaisquer clientes ou será focado em um público específico, 
serão ofertas limitadas ou ilimitadas, e o mais importante, se a instituição possui 
uma base financeira sólida para custear, tecnologia e colaboradores para atender 
a demanda presencial ou digitalmente e, se a margem de lucros ao longo prazo 
justifica o investimento. OBJETIVOS: Explanar como a prática do marketing de 
indicação pode ser uma opção viável para antigos e novos negócios no mercado e 
para além, uma ferramenta para atrair potenciais clientes. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Por meio de pesquisas online e cases de sucesso, analisei 
como as marcas que já utilizaram o marketing de indicação obtiveram resultados 
positivos e como que as novatas estão usando para se diferenciarem das 
concorrentes no mercado digital. RESULTADOS: A Amazon se destaca como case 
de sucesso exemplar, a empresa por meio da indicação de seus clientes fidelizados 
embolsou U$1 trilhão e conquistou 150 milhões de novos consumidores só nos 
EUA, segundo publicado por Noll em seu site. No Brasil se observa que são as 
plataformas digitais de entretenimento TikTok, Kwai e a ClipClaps que estão 
utilizando o método com eficácia. Nas três o procedimento é didático e simples, 
basta baixar o aplicativo desejado, usar o link ou código fornecido pela pessoa que 
indicou e consumir os conteúdos postados pelos próprios usuários da plataforma. 
Segundo as diretrizes das empresas, ao seguir as regras e fornecer as informações 
necessárias, automaticamente o internauta passa a acumular os pontos que 
poderão ser convertidos em prêmios ou em dinheiro, se desejar. Os efeitos por 
terem exercido o marketing de indicação podem ser conferidos pelas as avaliações 
e o número de downloads que cada uma delas obtiveram na PlayStore, sendo o 
máximo de cinco estrelas na avaliação, o TikTok possui 4,4; Kwai 4,5; e a ClipClaps 
4,2. Já em downloads, +1 bilhão, +100mil, e +10 mil, respectivamente, tornando o 
TikTok o 1º na lista de aplicativos gratuitos mais baixados atualmente. 
CONCLUSÃO: O marketing de indicação se evidencia como um novo meio para 
que as grandes e minis marcas possam aperfeiçoar suas estratégias de persuasão 
e estilo exclusivo para com os clientes desde de acessos Premium, super descontos 
e atendimentos diferenciados que consequentemente formara uma nova relação de 
confiabilidade entre os envolvidos. Vale relembrar que não só estas mencionadas 
neste artigo abraçaram o novo marketing, mas há outras que já aderiram também 
como por exemplo a Uber e a Nubank; e para além, a junção da tática com os 
influencers e personalidades da mídia só potencializam as chances de melhoria dos 
negócios. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O ato de contar histórias está presente nas civilizações e é transmitido entre 
gerações. Além de entreter, criar e fortalecer vínculos, informar e acalmar as mentes dos 
ouvintes, a contação de histórias foi um dos métodos abstratos que contribuiu para a 
sobrevivência da espécie humana. No campo da comunicação, a publicidade faz uso desse 
artifício antigo, porém fundamental na conexão humana. Devido às mudanças de 
percepções perante ao consumismo, as relações entre os consumidores e as marcas 
também sofreram alterações. As empresas tiveram que recorrer a abordagens mais 
modernas para que pudessem não só manter seus clientes próximos à sua marca, mas 
também para relembrá-los desse relacionamento fidedigno. Nesse contexto, tem sido cada 
vez mais frequentes o uso de técnicas narrativas, chamadas no ramo publicitário de 
“storytelling”. Esse recurso, aplicado ao anúncio publicitário, mostra-se importantíssimo 
como estratégia de negócio para as instituições, tendo ganhado maior relevância nos últimos 
anos, principalmente no mundo digital. As campanhas publicitárias trazem consigo 
narrativas que possibilitam uma identificação entre o observador e observado, com intuito 
que, ao final da mensagem, o consumidor sinta-se tocado emocionalmente e/ou tenha o 
desejo de adquirir determinado produto anunciado, numa expectativa consciente - e muitas 
vezes inconsciente - de ser o personagem daquele anúncio. Segundo uma matéria 
publicada pelo G1, ao contemplar uma história o cérebro libera dopamina, que auxilia no 
funcionamento psíquico e emocional; ainda no post é mencionado um estudo realizado pelo 
professor de psicologia de Harvard, Jerome Bruner que constatou que a memorização é 
vinte vezes mais eficaz por meio do storytelling, o que claramente se demonstra como outra 
opção para aprendizagem escolar ou autodidata no mundo acadêmico. OBJETIVOS: Este 
artigo tem como finalidade analisar as técnicas e estratégias de storytelling presente em 
cinco (5) campanhas de marcas diferentes que tiveram como objetivo fortalecer o próprio 
branding e a conexão com seu público alvo. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Ponderei 
cinco (5) campanhas que utilizaram técnicas de storytelling com intuito de mostrar para o 
público consumidor que sua marca está ciente das mudanças sociais e que se alinham a 
elas; a última avaliada foi criada por estudantes da Academia de Cinema da Alemanha de 
Baden-Württemberg. RESULTADOS: No curta “Equality” (2017) divulgado pela Nike, o 
telespectador é inserido através da narração a “Terra Prometida” (EUA) denominada como 
a terra das oportunidades. Nas sequências das cenas são apresentadas personalidades do 
esporte como LeBron James e Serena Williams, bairros os quais sua grande maioria de 
moradores são afro-americanos. Entre tais cenas há pessoas anônimas de diferentes faixas 
etárias que na campanha tem a função de reforçar que por meio da igualdade e 
oportunidades essas pessoas sonhadoras podem ser o que elas quiserem ser, assim como 
as personalidades que passaram do anonimato e criaram uma carreira no esporte sublime. 
Em outra campanha também da Nike, “One Day We Won’t Need This Day” (2020) as 
mulheres são o foco da mensagem, com a narrativa de que algum dia, no futuro, não 
precisaremos de reivindicar mais respeito, oportunidades e igualdade para as mulheres, um 
dia todos e todas seremos iguais em todas as esferas sociais, políticas e privadas. Ao longo 
do curta as cenas mostram garotas e mulheres no esporte provando que somos iguais. Já 
a Gillette em “We believe: The Best Men Can Be” (2019) se introduz na problemática dos 
ensinamentos passados dos homens adultos para os meninos, que reforçam a misoginia, o 
machismo, os preconceitos e o bullying que são responsáveis por estabelecer e ampliar as 
desigualdades entre os gêneros e os sexos, se tornando um ciclo vicioso nas culturas e 
danoso para o próprio futuro homem. Utilizando cenas típicas de atos considerados 
“normais” para o sexo masculino. Ademais, a Dove no seu famoso case “Retratos da Real 
Beleza” (2013) se volta para as mulheres, de como elas se auto avaliam e distorcem sua 
essência, sua beleza por serem “bombardeadas” pela mídia do entretenimento que 
enfatizam “o que é ser bela”, padrão cujo não se aplica na realidade e torna as mulheres 
alienadas a alcançar algo que não é real. Vendo isso, a Dove realizou uma entrevista a qual 
as mulheres se auto descrevem para a câmera enquanto um desenhista faz o retrato falado 
por elas. Em seguida as mulheres são convidadas a descrevem as outras mulheres que 
também participam da entrevista, enquanto o desenhista faz o retrato. No final, os dois 
retratos são expostos em um mural e cada entrevistada é posta em frente ao seu retrato 
falado por si e por outra mulher para ver as diferenças surpreendentes. No último analisado 
“Break Free” (2017) liderado pelo o estudante Eugen Merher, o espectador é imerso no 
mundo de um senhor que vive em um lar para idosos e logo é explicitado sua rotina 
monótona e a sua tristeza por estar ali. Ao ver seus objetos e suas fotos pessoais, ele se 
motiva a fazer algo diferente, a reviver o seu passado de corredor profissional. Em 
sequências de cenas sem narração, é mostrado outros membros do Lar que o observam 
agindo diferente, treinando e correndo, mesmo que os cuidadosos tentem pará-lo a qualquer 
custo. Apenas nas últimas cenas, em que ocorre a realização e o desejo do personagem de 
sair daquele lugar, de correr nos jardins, aparecem na tela as palavras “Break Free” (“Seja 
Livre”, em tradução). CONCLUSÃO: Ao aderir o storytelling em suas campanhas ou 
atualmente nas publicações das redes sociais, as empresas (marcas) ou personalidades da 
mídia (influencers) geram uma conexão empática subjetiva com as pessoas que estão 
assistindo as propagandas e/ou seguindo os perfis digitais. O ato de contar histórias torna-
se exclusivo de cada entidade pelo fato de estar sendo exposto em uma perspectiva única 
sobre determinado assunto ou uma jornada pessoal. Por sermos seres emocionais e 
sociais, este vínculo espelhado com o outro nos anúncios nos conduz a uma aproximação 
consciente e subconscientemente com as marcas, levando-nos ao objetivo final de todo 
negócio: conquistar novos consumidores. 
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RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: UMA INFLUÊNCIA 

SIGNIFICATIVA NA ESCOLA 
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Palavras-chave: Aprendizagem, Conhecimento, Relação 

professor e aluno.  
Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: À pesquisa aborda a relação da afetividade 
professor e aluno. Sabe-se que no processo de desenvolvimento do 
aluno, a afetividade influência na aprendizagem do mesmo. O papel 
do professor e fundamental neste processo escolar. Segundo 
Almeida (1999, p. 42) a afetividade tem um papel imprescindível no 
processo de desenvolvimento da personalidade da criança, que se 
manifesta primeiramente no comportamento e posteriormente na 
expressão. Sobretudo a relação de Afetividade e essencial no 
processo de ensino e aprendizagem, por que ela e essencial para a 
construção do conhecimento e desenvolvimento. OBJETIVOS: O 
objetivo dessa pesquisa e identificar aspectos que demonstrem a 
importância da afetividade entre professor e aluno no cotidiano da 
sala de aula. ABORDAGEM METODOLOGICA: Foi desenvolvido 
uma abordagem explicativa de natureza qualitativa, onde foi utilizado 
um instrumento de coleta, um questionário com perguntas dadas aos 
professores. RESUTADOS: Os resultados desta pesquisa 
demostram que o processo educativo é muito delicado, e precisa de 
atenção especial para que a relação de afetividade interfira 
positivamente na aprendizagem. Muitas das vezes um olhar, uma 
forma de expressão, até mesmo um gesto pode influenciar nessa 
ralação professor aluno. Nesse sentido o educador tem que ser 
cuidadoso com seu falar, com suas atitudes pensando em promover 
uma relação de comprometimento e confiança. Para Vygotsky (1976, 
p. 78) A relação professor e aluno não deve ser uma relação de 
imposição, mas sim, uma relação de cooperação respeito e 
crescimento, no qual o aluno deve se considera como um sujeito 
interativo e ativo no seu processo de construção do conhecimento. 
O professor deve estar sempre motivando o aluno e estimulando 
para que possa se desenvolver e criar um gosto pelo conhecimento. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante disso concluímos que o perfil do 
professor no processo educativo e importante. Além de ter o papel 
de transmitir o conhecimento, ele e acima de tudo um educador. 
Nesse sentido o professor deve buscar conhecer o seu aluno para 
que possa atuar de maneira mais efetiva, e influenciar positivamente 
em sua aprendizagem. 
 
REFERÊNCIAS  
1. ALMEIRA, Laurinda Ramalho de. (org). Afetividade e aprendizagem: 

contribuições de Henri Wallon. São Paulo: Loyola. 2007  
2. ALVES, Rubem. Alegria de ensinar. Campinas: Papirus. 2000  
3. COLL, Cesar; MARCHESI, Alvoro; PALÁCIOS, Jesus. Desenvolvimento 

psicológico e educação. São Paulo: Artmed 2004.  
4. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
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LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
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Palavras-chave: Leitura, Educação infantil, Desenvolvimento. 
Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa irá demonstrar a importância da 
leitura para a criança, pois ela tem a função muito importante na 
educação infantil, trazendo vários benefícios para a criança desde de 
muito cedo. Assim Bakhtin (1992) expressa sobre a literatura infantil, 
abordando que por ser um instrumento motivador e desafiador, ela e 
capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, responsável 
pela sua aprendizagem que sabe compreender o contexto em que 
vive, e modificá-lo de acordo com suas necessidades. OBJETIVOS: 
O objetivo desse estudo é verificar os benefícios que a leitura 
proporciona à criança na infância. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Este estudo apresenta uma pesquisa 
exploratória de natureza bibliográfica e abordagem qualitativa, os 
dados coletados serão analisados a partir da bibliografia levantada. 
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa revelam que a leitura e 
muito importante na educação infantil, e deve ser desenvolvida 
desde muito cedo, por que ajuda na imaginação e criatividade, 
favorecendo também para o desenvolvimento na fala da criança. 
Silva (2004, p. 83), diz que quando a criança entra na escola, o 
educando aprende a ler e ao professor fica a incumbência de 
apresenta-lo a leitura e ao gosto de ler. A escola pais e professores 
devem estar sempre incentivando a criança para a leitura desde 
muito cedo, para que ela se envolva e goste de ler, pois a criança 
que prática a leitura desde cedo tem vários benefícios em vários 
sentidos. Ela aprende a se pronunciar melhor, á se comunicar da 
melhor forma possível. CONSIDERAÇOES FINAIS: A relevância 
deste estudo foi investigar os benefícios da leitura no ambiente 
escolar. E possível verificar que a criança que tem contato com a 
leitura desde cedo, terá maior facilidade na sua aprendizagem, além 
de apresentar um desenvolvimento no seu vocabulário. Verifica- se 
também, que a capacidade que a criança tem de ler está ligada à 
motivação. Neste sentido, a atuação do professor é importante como 
mediador deste processo. E fundamental criar momentos de leitura 
livre e leitura dirigida verificando o tipo de leitura adequada a cada 
faixa etária. 
 
REFERÊNCIAS:  
1. FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 

47. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 
2. BAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito de leitura. 7. ed. São Paulo: 

Ática, 2002. 
3. SILVA, Maria da Conceição. A literatura e o incentivo à leitura: Monteiro Lobato 

como ponto de partida. 2014. 
4. BEZERRA, P. Polifonia. In: BRAIT, B. (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: 

Contexto, 2005, p. 191-200. 
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 Palavras-chave: Brincar, Educação infantil, Lúdico, 
Aprendizagem. 

Agência de fomento: FDV.  
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa irá demonstrar a importância do 
brincar para a criança, pois ela tem a função muito importante na 
educação infantil, trazendo vários benefícios para a criança. O 
brincar é uma oportunidade onde a criança aprende novas 
possibilidades, e organiza suas emoções desenvolvendo também a 
linguagem. Vygotsky (1984, p. 60) defendia a importância do brincar 
e da sua situação imaginaria criada pela criança, além disso afirma 
que devemos levar em conta que brincar preenche as necessidades 
que mudam de acordo com a idade. OBJETIVOS: O objetivo desta 
pesquisa foi verificar as implicações da ação do brincar na infância 
no seu desenvolvimento social. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
Este estudo apresenta uma pesquisa explicativa na qual foram 
discutidos os recursos pedagógicos através da brincadeira no 
espaço escolar. Foi utilizado um questionário em uma escola, e os 
dados coletados foram analisados a partir da bibliografia levantada. 
RESULTADOS: Os resultados desta pesquisa demonstram a 
importância do brincar na educação infantil, que o brincar é muito 
importante, por que possibilita a criatividade na criança, com o 
propósito de aumentar suas capacidades. E brincando que a criança 
irá demonstra suas intenções, desejos e vontades produzidos ao seu 
dia a dia, e quanto mais a criança brinca, mais compreensível será a 
sua evolução para ela aprender e descobrir seu próprio corpo. 
Segundo Zanluchi (2005 p.89) Quando brinca a criança prepare-se 
para a vida, pois é através da sua atividade lúdica que ela vai tendo 
contato com o mundo físico e social, e vai compreendendo como são 
e como funcionam as coisas. Brincando ela aprende regras e acha 
soluções melhores para o problema, é na brincadeira que a criança 
proporciona o descobrimento da curiosidade, concentração e 
observação. Dessa forma, podemos afirmar que no momento que a 
criança brinca, ela parece amadurecer pois inicia um processo de 
socialização muito importante para a sua formação. 
CONSIDERAÇOES FINAIS. A relevância dessa pesquisa foi 
demostrar que a criança se desenvolve brincando, e vimos que o 
brincar e essencial na educação infantil. Por meio do brincar a 
criança pode evoluir suas capacidades de imaginação e habilidades, 
proporcionando também á atividade lúdica. Vimos que a brincadeira 
deve ser vivenciada na infância, mas não apenas como diversão, 
mas também com objetivo de desenvolver as competências e o 
aprendizado da criança. Sendo assim a brincadeira e o lúdico são 
meios que facilitam o desenvolvimento das crianças, devendo 
sempre estar presente no processo de ensino e aprendizagem.  
 
REFERÊNCIAS:  
1. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra,1996. 
2. SANTIAGO, M. P. O lúdico na formação do educador. São Paulo: Manole, 2000. 
3. VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
4. ZANLUCHI, Fernando Barroco. O brincar e o criar. Londrina: O autor, 2005. 
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DIAGNÓSTICO DO TRATAMENTO DE PESSOAS LGBTQIA+ 
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Palavras-chave: LGBTQIA+, Penitenciárias, Transfobia, Homofobia. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: No dia 5 de fevereiro de 2020, o Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos trouxe a público uma triste realidade. Foi publicado pelo 
então consultor Amilton Gustavo da Silva Passos um relatório encomendado pelo 
Governo Federal onde é mostrado um diagnóstico da realidade de pessoas 
LGBTQIA+ em presídios masculinos. OBJETIVO(S): Este resumo tem como 
objetivo apresentar os principais argumentos e fatos apresentados pelo 
diagnóstico encomendando pelo Governo Federal e torna-los mais acessíveis a 
população, mostrando, de forma sucinta, a realidade de pessoas gays, lésbicas, 
bissexuais, transsexuais e travestis dentro das penitenciárias masculinas do 
Brasil. METODOLOGIA: Para a realização deste resumo, utilizou-se da 
metodologia de pesquisa qualitativa, com foco na revisão literária, tendo como 
principais fontes a Constituição Federal, o Código Penal Brasileiro e o documento 
“LGBT nas prisões do Brasil: Diagnóstico dos procedimentos institucionais e 
experiências de encarceramento”, emitido pelo Governo Federal. RESULTADOS 
E DISCUSSÕES: No primeiro momento, é preciso entender a dimensão da 
população penitenciária brasileira: O Brasil possuía a terceira maior população 
carceraria do Mundo. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, 
a população carcerária brasileira gira em torno de 668.135 pessoas. Destas, 
cerca de 40.91% estão encarceradas por crimes contra o patrimônio e 29,9% por 
crimes relacionados as drogas (Lei nº 6.368/76 e 11.343/06). Das vagas 
exclusivas para grupos específicos como deficientes, estrangeiros, indígenas, 
idosos e pessoas LGBT, cerca de 20,54% são pessoas LGBTQIA+. Dito isso, é 
preciso, num segundo momento, entender a divisão de celas especiais dentro 
das penitenciárias. Para a população LGBTQIA+, há disponíveis cerca de 2.048 
vagas para uma um pouco mais de 3.000 pessoas. Ou seja, o restante é obrigado 
a ficar em celas comuns, com outros presos que são em sua grande maioria 
membros de facções criminosas que possuem suas próprias leis. Vale ressaltar 
também que o sistema penitenciário brasileiro é falho. A sua missão em tentar 
ressocializar o indivíduo é falho. Podemos perceber o encarcerado é punido e, 
dentro da cadeia, é lhe apresentado outros crimes, outras facções. No estudo 
apresentado pelo Governo Federal, o consultor entrevista cerca de 131 pessoas 
LGBTQIA+. Estes relatos chocam. Em um desses relatos, uma mulher trans diz 
que foi violentada por 12 homens assim que chegou em uma das maiores prisões 
masculinas do Estado de São Paulo. Em outro relato, uma mulher trans informa 
que seus tratamentos hormonais foram interrompidos e que os guardas 
penitenciários a obrigaram a cortar seus cabelos, trocar suas roupas íntimas 
femininas para masculinas e a trataram como seu nome de nascimento e não 
pelo seu nome social. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Tendo em vista os 
argumentos apresentados acima e as considerações e depoimentos relatados na 
cartilha apresentada pelo Governo Federal, é possível refletir sobre o 
posicionamento das pessoas LGBTQIA+, não só dentro das penitenciárias, mas 
também dentro da sociedade. O que vemos é uma enxurrada de preconceito e 
violência. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. 
Muito mais até que países que possuem leis e possuem culturas e leis ANTI-
LGBT. Hoje em dia o paradigma está sendo quebrado: vemos atitudes por parte 
do Governo Federal para tentar minimizar o preconceito. Porém, é necessário 
mais. A população que se encontra em cárcere é totalmente excluída e esquecida 
pelo povo. A ressocialização é difícil, as pessoas ainda possuem muito 
preconceito e faltam muitas oportunidades. Agora, vamos imaginar a 
ressocialização de uma pessoa LGBTQIA+ e que, em algum momento da sua 
vida, foi encarcerada. É preciso refletir e se questionar sobre a necessidade de 
sermos mais presentes e mais atuantes nessas discussões.  
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Acesso: 29 ago. 2021. 

2. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
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Palavra-chave: Violência, Alunos, Professores, Aprendizagem. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa trata da temática do bullying nas 
escolas. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos 
de agressão e intimidação repetitivos contra um indivíduo indefeso, 
ocorrendo dentro do ambiente escolar. Discussão entre crianças e 
adolescentes são normais, já que se trata de uma fase de 
insegurança e determinação. No entanto, se as confusões são 
frequentes e partem para ofensas, deve-se partir para atitudes que 
visam a cessação do ato. O presente trabalho retrata que o bullying 
pode gerar consequências sérias, isso inclui o isolamento social, 
queda no rendimento escolar e pode chegar a afetar até a saúde 
mental das vítimas deste ato. A escola tem um papel fundamental 
para esclarecer todas as dúvidas e mostrar que o bullying é de 
extremo prejuízo na vida de uma pessoa. OBJETIVOS: A finalidade 
é analisar como as escolas agem diante das práticas do bullying, se 
elas confirmam ou não a existência deste ato no ambiente escolar e 
como lidam com as vítimas que pedem socorro. Nesse sentido, o 
presente trabalho irá abordar as repercussões do bullying na 
aprendizagem, nas relações socias e no ambiente familiar. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este estudo apresenta uma 
pesquisa explicativa. Os dados que foram obtidos são relativos as 
repercussões do bullying nas escolas através de uma pesquisa 
qualitativa. Foi utilizado a entrevista com dois professores, um ex-
aluno que sofreu bullying nas escolas e referências bibliográficas 
para análise dos dados. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa 
revelam que, na percepção dos professores, todo bullying é uma 
agressão, mas nem toda agressão é considerada bullying. O 
convívio escolar deve ser levado em consideração, pois ele é parte 
fundamental no processo de ensino/aprendizagem e na formação do 
indivíduo. O aluno convive diariamente com o professor, muitas 
vezes mais do que convive com os pais ou outros membros da 
família, por esta razão que o educador possui extrema relevância e 
responsabilidade sobre a integridade física e moral de cada aluno. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A relevância da pesquisa acadêmica foi 
demonstrar que é essencial que os familiares e os profissionais do 
meio escolar tenham conhecimento sobre o impacto do bullying na 
vida dos adolescentes. O professor pode oferecer apoio ao 
adolescente que sofre bullying através da escuta e conversa sobre 
os sentimentos gerados com a situação vivenciada. A atuação do 
professor no ambiente escolar é para promover sensibilização sobre 
o assunto e prevenção do bullying, bem como para ofertar orientação 
para os familiares. Estas atuações podem modificar esse tipo de 
violência nas escolas e contribuem para o melhor enfrentamento do 
bullying. Acima disso tudo, a ausência de violência escolar irá 
contribuir para que seja atingido os verdadeiros objetivos das 
escolas: ensinar e educar. O bullying acontece na infância, mas 
deixa marcas para o resto da vida. As crianças já vivem em um 
mundo bastante egoísta, e a escola não pode cultivar isso nelas. 
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Palavra-chave: Comparação entre países, Educação, Tarefas 

escolares, Metodologia, Ensino, Carga horária, 
Professores qualificados. 

Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa teve como principal finalidade 
estabelecer uma comparação entre o processo educacional nos países 
como o Brasil, Finlândia e Dinamarca. Analisar como funciona o sistema 
educacional brasileiro e os principais problemas que são enfrentados. 
Segundo especialistas, a principal diferença do Brasil na comparação 
com outros países é a falta de estímulo para que o aluno, desde o início 
do período escolar, reflita sobre o conteúdo aprendido e em que sentido 
esse conhecimento influenciará em sua vida. O presente trabalho retrata 
vários modelos educacionais bem sucedidos em todo o mundo e que 
podem mostrar caminhos alternativos para a educação brasileira. 
Vamos poder verificar e comparar a didática que os professores usam 
para um melhor ensino, a duração das aulas dentro da sala, o nível de 
eficiência proporcional do tempo de aula e saber o intuito da tarefa 
escolar. OBJETIVOS: A finalidade dessa pesquisa e determinar uma 
comparação entre o processo educacional em diversos países e 
identificar suas diferenças com o sistema brasileiro. ABORDAGEM 
METODOLOGICA: Este estudo apresenta uma pesquisa explicativa. Os 
dados que foram obtidos são relativos aos Modelos Educacionais: 
Comparações entre o Brasil e outros países através de uma pesquisa 
qualitativa. Foram utilizadas referências bibliográficas para análise dos 
dados. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa revelam que no 
Brasil a tarefa escolar é considerada importante para que o aluno 
consiga memorizar mais os conteúdos dados dentro da sala, já na 
Finlândia eles não consideram necessário, pois para eles a tarefa 
escolar se torna um mecanismo de controle para os pais e para as 
escolas. É apenas um reforço obrigatório, uma segunda trajetória de 
estudos que consome um tempo em que as crianças poderiam utilizar 
para brincar, socializar, divertir-se ao ar livre. Quanto a duração das 
aulas nas escolas podemos observar que o Brasil já possui algumas 
escolas em tempo integral e, ainda, já há projetos de ampliação deste 
modelo. Contudo, a implantação desse sistema é feita de forma 
totalmente desorientada, não investindo em infraestrutura e modelos de 
ensino que condizem com o período em que uma criança viverá dentro 
de uma escola. Quanto maior o tempo de sala de aula, diferentes formas 
de ensinos deverão ocorrer. Ademais, o ensino do Brasil está 
completamente restrito, na Dinamarca e na Finlândia a comprovação do 
ensino não está estritamente direcionada a provas e testes, pois a maior 
preocupação não é da quantidade de conteúdo que um aluno deverá 
aprender, mas a qualidade do que ele está aprendendo. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, conclui-se que a forma de ensino 
de uma pessoa é algo que deve ser mais estudado do que propriamente 
o conteúdo. Do mesmo modo, é de suma importância que o ensino seja 
mutável, e não restrito. A partir dessas premissas básicas e com uma 
palavra-chave “educação”, qualquer país que seja poderá ser 
desenvolvido, incluindo o Brasil. 
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Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A análise econômico-financeira é uma ferramenta utilizada por 
gestores que possibilita a avaliação do desempenho empresarial, a partir do uso de 
cálculos de indicadores (IUDÍCIBUS, 2008). Dentre os indicadores, destacam-se o 
indicador de Liquidez, Atividade, Endividamento e Rentabilidade. Este trabalho tem 
como foco a análise do volume de recursos de terceiros utilizados para gerar lucro 
e na margem de lucro bruto, operacional e líquido. Especificamente, pretende-se 
realizar uma análise temporal das empresas Lojas Americana e Magazine Luiza, a 
partir dos índices de Endividamento Geral (IEG), índice de Composição do 
Endividamento (ICE), índice de Retorno Sobre o Ativo Total (ROA) e índice de 
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE). Existem outros índices de 
Endividamento e de Rentabilidade, são eles: índice de Cobertura de Juros (ICJ), 
Margem Bruta (MB), Margem Operacional (MO), Margem Líquida (ML). 
OBJETIVO: Esta pesquisa tem por objetivo analisar e comparar os índices de 
Endividamento e Rentabilidade das empresas Lojas Americanas e Magazine Luiza. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Esta pesquisa possui natureza descritiva e 
abordagem quantitativa, pois visa retratar os fatos que foram analisados, por meio 
de cálculos. Os dados foram coletados no relatório de demonstrações contábeis 
das Lojas Americanas e Magazine Luiza dos nos 2017, 2018 e 2019. 
RESULTADOS: A tabela abaixo apresenta os resultados dos índices de 
Endividamento e índices de Rentabilidade das empresas, Lojas Americanas e 
Magazine Luiza nos anos de 2017, 2018 e 2019. 
 

Ao observar os índices contábeis das Lojas Americanas e Magazine Luiza, percebe-
se que no índice de Endividamento Geral (IEG), as Lojas Americanas utilizam 78%; 
78% e 78% de capital de terceiros respectivamente nos anos 2017,2018 e 2019; ou 
seja, utiliza R$0,78; R$0,78 e R$0,78 de capital de terceiros para cada R$ 1,00 em 
ativos e o restante de capital próprio; enquanto a Magazine Luiza utiliza 58%; 73%; 
65% de capital de terceiros respectivamente, ou seja, utiliza R$0,78; R$0,73; R$0,65 
de capital de terceiros. Quando se analisa o Índice de Composição do Endividamento 
(ICE), observa-se que as Lojas Americanas 43%; 40% e 35% das suas obrigações 
vencem no curto prazo respectivamente; enquanto a Magazine Luiza 58%; 73% e 61% 
das suas obrigações vencem no curto prazo nesse período. No que se refere ao Índice 
de Retorno Sobre o Ativo Total (ROA), as Lojas Americanas gerou para cada R$ 1,00 
investido em ativo 1,36%; 2,15% e 3,37% respectivamente, enquanto a Magazine 
Luiza gerou para cada R$ 1,00 investido em ativos 5,24%; 6,79% e R$4,65% no 
mesmo período. Quando se analisa o Índice de Rentabilidade Sobre o Patrimônio 
Líquido das Lojas Americanas observa-se que para cada R$ 1,00 investido do sócio 
rendeu 5,14%; 7,72% e 13,62%, enquanto a Magazine Luiza gerou 18,75%; 25,94% 
e 12,18% respectivamente no mesmo período para cada R$ 1,00 investido pelo sócio. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados dessa pesquisa apontam que ambas as 
empresas apresentam desempenho contábil satisfatório. Além disso, conclui-se que 
no que se refere análise econômico-financeira de uma empresa, para medir seu 
desempenho econômico, que os índices contábeis de Endividamento e de 
Rentabilidade se mostram como um importante instrumento que auxilia nessa análise 
e em seus resultados. Evidenciando o desempenho da empresa ao longo do exercício, 
e evidenciando o que ela precisa melhorar economicamente falando em sua empresa. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A análise econômico-financeira é uma ferramenta utilizada por 
gestores que possibilita a avaliação do desempenho empresarial, a partir do uso de 
cálculos de indicadores (IUDÍCIBUS, 2008). Dentre os indicadores, destacam-se o 
indicador de Liquidez, Atividade, Endividamento e Rentabilidade. Este trabalho terá 
como foco na análise da capacidade de uma empresa cumprir suas obrigações de 
curto prazo e medir a velocidade com que as contas de uma empresa são convertidas 
em vendas ou em caixa. Especificamente, pretende-se realizar uma análise temporal 
das empresas Lojas Americana e Magazine Luiza, a partir dos índices de Liquidez 
Corrente (ILC), índice de Liquidez Geral (ILG), índice de Prazo Médio de Renovação 
de Estoques (PMRE) e índice de Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV). 
Existem outros índices de Liquidez e de Atividade, são eles: índice de Liquidez Seca 
(ILS), índice de Liquidez Imediato (ILI), Prazo Médio de Pagamento de Contas 
(PMPC), Ciclo Operacional (CO), Ciclo Financeiro (CF), Giro de Estoques (GE), Giro 
de Contas a Receber (GCR), Giro de Fornecedores (GF) e Giro do Ativo (GA). 
OBJETIVO: Esta pesquisa tem por objetivo analisar e comparar os índices de Liquidez 
e Atividade das empresas Lojas Americanas e Magazine Luiza. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Esta pesquisa possui natureza descritiva e abordagem 
quantitativa, pois visa retratar os fatos que foram analisados, por meio de cálculos. Os 
dados foram coletados no relatório de demonstrações contábeis das Lojas 
Americanas e Magazine Luiza dos nos 2017, 2018 e 2019. RESULTADOS: A tabela 
abaixo apresenta os resultados dos índices de Liquidez e índices de Atividade das 
empresas, Lojas Americanas e Magazine Luiza nos anos de 2017, 2018 e 2019.   
 

 
Tabela 1: Índices Contábeis das Lojas Americanas e Magazine Luiza dos anos 2017 a 2019. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Ao observar os índices contábeis das Lojas Americanas e Magazine Luiza, percebe-
se que as Lojas Americanas possui capacidade pagar suas dívidas no curto prazo, 
para cada R$ 1,00 de dívida ela tem 1,82; 2,09 e 1,60 respectivamente nos anos 
2017,2018 e 2019; enquanto a Magazine Luiza possui 1,27; 1,19; e 1,60. Quando se 
analisa as dívidas de curto e longo prazo observa-se que as Lojas Americanas não 
tem capacidade de pagamento de suas contas, para cada R$ 1,00 em dívidas a 
empresa tem 0,96; 0,95 e 0,99 respectivamente para saldar suas dívidas; enquanto a 
Magazine Luiza tem 1,01; 1,18 e 1,14 disponível respectivamente. No que se refere 
aos índices de atividade das Lojas Americanas ela levou para renovar seus estoques 
118; 109 e 106 dias respectivamente; enquanto a Magazine Luiza levou 84, 91 e 95 
dias. Quando se analisa o prazo médio de recebimento de vendas das Lojas 
Americanas foi de 44; 38 e 44 dias respectivamente; enquanto a Magazine Luiza levou 
37; 47 e 52 nesse período, para receber suas vendas a prazo. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados dessa pesquisa apontam que ambas as 
empresas apresentam desempenho contábil satisfatório. Além disso, conclui-se que 
no que se refere análise econômico-financeira de uma empresa para medir seu 
desempenho econômico, que os índices contábeis de Liquidez e de Atividade se 
mostram como um importante instrumento que auxilia nessa análise e em seus 
resultados. Evidenciando o desempenho da empresa ao longo do exercício, e 
mostrando o que ela precisa melhorar economicamente falando em sua empresa.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Durante muito tempo, os portadores de necessidades 
especiais foram tratados de forma anormal e inferior pela sociedade. Dessa 
forma, deveriam se ajustar ao espaço em que viviam, já que este não sofrera 
nenhuma alteração para melhor atendê-los. Recentemente, as limitações 
passaram a ser vistas não mais como um problema, mas como forma de 
reflexão para inserção em diversos âmbitos, dentre eles o educacional, 
salientando a importância de profissionais na área educativa. Nesse 
contexto, o mais importante para um profissional educacional, além de 
Libras, ser componente obrigatório curricular, é o processo de aprendizagem 
que ele oferece, facilitando a comunicação e o acolhimento do aluno. 
OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa foi demonstrar a importância do 
aprendizado da Libras durante a formação do profissional da educação, e a 
continuação do estudo da mesma após a formação para a melhor 
comunicação com os alunos. ABORDAGEM METODOLOGICA: Esta 
pesquisa apresenta uma metodologia com uma abordagem qualitativa. 
Sendo um estudo bibliográfico, na qual foram utilizados diferentes autores 
que discutem o tema, permitindo uma análise mais consistente do tema 
inclusão. Neste sentido, podemos dizer que a metodologia é de cunho 
descritivo e bibliográfico. RESULTADOS: No Brasil, em 2005, a língua de 
sinais adquiriu status linguístico com a sanção da Lei n. 10.436/02 e do 
Decreto 5.662/05, com a oportunidade da criação da disciplina de ensino de 
LIBRAS em cursos de formação de professores e Fonoaudiólogos. Tal lei 
prioriza em seu artigo primeiro que: “[...] é reconhecida como meio legal de 
comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros 
recursos de expressão a ela associados” (BRASIL, 2002). O parágrafo 
primeiro da sobredita lei descreve a Linguagem Brasileira de Sinais como 
uma “[...] forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico 
de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 
sistema linguístico de transmissão e fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil.” (BRASIL, 2002). O conhecimento da LIBRAS 
como língua das pessoas surdas do Brasil, trouxe com que procurasse 
garantir o seu direito em todo território nacional. Dessa maneira, fica a 
obrigatoriedade de instituições, para garantir que o poder público em geral e 
empresas concessionárias de serviços públicos desenvolvam formas de 
apoiar o seu uso e sua difusão. CONSIDERAÇÓES FINAIS: Esta pesquisa 
abordou o tema da importância da LIBRAS na formação dos professores, 
destacando como objetivo explicar a importância do profissional da 
educação com o domínio de Libras para a inclusão do aluno que depende 
da mesma. O ensino obrigatório de Libras aos professores de forma 
suficiente, eficaz e prática pode contribuir para a melhoria da qualidade do 
ensino de surdos, portanto, é necessário um trabalho diferenciado nas 
escolas para conquistar o respeito de ambas as partes, alunos surdos e 
professor. Na família a participação em parceria com a escola se faz 
necessária. É importante, também o envolvimento da população local em 
que vive o surdo, para que também busquem aprender e utilizar a língua de 
sinais quando for demandado. A escola, junto as secretárias de educação 
devem se organizar e promover treinamento ao seu corpo docente e demais 
funcionários. Assim, a escola será inclusiva quando capacitar os educadores, 
que poderão utilizar como uma ferramenta a língua de sinais para se 
comunicar com os alunos surdos. Ressalta- se que a simples aceitação da 
solidariedade significa a continuação de um processo discriminatório, em que 
alunos com necessidades especiais são colocados em salas de aula com 
estudantes "normais", mas sem um atendimento adequado às suas 
necessidades. Para que a inclusão ocorra, a comunicação precisa 
acontecer, permitindo os alunos transmitirem suas dúvidas, e interesses ao 
professor. É necessário criar um ambiente de intensa troca de ideias, cultura 
e informações, com todos alunos sem exclusão. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Este estudo visa compreender a importância do brincar 
para o desenvolvimento da criança, bem como, analisar quais as 
competências e habilidades fundamentais a serem desenvolvidas a 
partir da brincadeira. Entende-se que, brincando a criança aprende a 
desenvolver integralmente em seus aspectos físicos, motores, 
cognitivos e afetivo. Sendo o brincar um direito da criança, portanto é 
preciso uma conscientização da família e da escola criando 
oportunidades ricas em experiências educativas e recreativas. De 
acordo com Sassaki: "A abordagem ideal de instituição inclusiva é 
considerar seus usuários como cidadãos com direito a maior autonomia 
física e social. Portanto, o sucesso do processo de inclusão está 
relacionado a estrutura organizacional da instituição, que atende alunos 
com deficiência física, sensorial, mental ou múltiplas." (Sassaki, 1997). 
Desse modo, as limitações passaram a ser vistas não mais como um 
problema, mas como forma de reflexão para inserção em diversos 
âmbitos, dentre eles o educacional, salientando a importância de 
profissionais na área educativa. Neste contexto, o educador deve 
valorizar o brincar pela simples recreação e também pela aquisição da 
aprendizagem, acolhimento e desenvolvimento da comunicação de 
modo geral. OBJETIVO: Analisar diferentes estudos que retratam a 
importância do brincar no desenvolvimento da criança. ABORDAGEM 
METODOLOGICA: De forma qualitativa, serão utilizados dados através 
do estudo teórico sobre o tema, utilizando de uma metodologia descritiva 
concluindo-se em um estudo bibliográfico. RESULTADOS: Após a 
leitura de diversos autores, podemos verificar que a criança desenvolve 
várias habilidades, tais como: coordenação motora, noção de espaço, 
equilíbrio, atenção, concentração, pensamento estratégico, criatividade, 
oralidade, autoconfiança, estabilidade emocional e outras. Portanto, o 
momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para 
a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, 
possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação, 
organiza emoções. Brincar é uma importante forma de comunicação e 
de construção da autonomia. Nesse sentido, brincando a criança 
reproduz o seu cotidiano (alegrias, angústias, tristezas e outros desejos). 
Por esse viés, compreende-se que “O ato de brincar possibilita o 
processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da 
reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, 
uma relação estreita entre jogo e aprendizagem” (OLIVEIRA, 2020, p. 
5). O brincar, direito da criança, possibilita o desenvolvimento integral 
nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: É preciso compreender que, independente 
do contexto social, é brincando que a criança irá se desenvolver 
integralmente. Sendo o brincar um direito da criança, é preciso uma 
conscientização das famílias e dos educadores, de modo a estarem 
preparados para oportunizarem múltiplas e ricas experiências desde o 
nascimento de uma criança junto ao brincar. Brincando, a criança será 
capaz de fazer escolher, resolver conflitos, criar e compreender as 
regras cotidianas, aprender ações básicas de convivência e de respeito 
às diferentes formas de viver.  
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A seguinte pesquisa apresenta como tema central a 
educação da EJA, ênfase no adulto idoso. O surgimento da terceira 
idade na escola ainda é uma novidade. Atualmente, notamos que a 
expectativa de vida média do brasileiro, exige políticas para melhorar 
a qualidade de vida dos idosos e também da formação educacional 
deste cidadão. Notamos que os idosos, atualmente, se mantém por 
mais tempo inseridos ativamente na sociedade e cada vez mais se 
faz necessário abordar este tema importante, que é a Educação 
Adultos. No Brasil, há ainda adultos que não passaram pelo processo 
de alfabetização ou ainda possuem somente o conhecimento básico 
do ensino fundamental. Neste sentido é necessário criar 
oportunidades para que todos indivíduos possam adquirir as 
habilidades de leitura e escrita, pois estamos em. mundo cada vez 
mais complexo e em transformação. A educação é um direito 
fundamental de todos. Em toda a sociedade, a alfabetização é uma 
habilidade primordial em si mesma e um dos pilares para a aquisição 
de várias competências. Podemos enfatizar que o idoso alfabetizado, 
possui maior adaptação na sociedade. OBJETIVOS:  O objetivo 
desta pesquisa foi verificar que, independentemente da idade do 
indivíduo, a aquisição do conhecimento pode trazer impacto 
significativo na vida do indivíduo idoso. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA:  Foi desenvolvido uma pesquisa com abordagem 
bibliográfica e de campo voltada ao estudo da EJA, com foco no 
idoso. Foram realizadas leituras de autores que tratam do tema e, 
também, realizadas entrevistas com profissionais da área e alunos 
da EJA. O intuito foi compreender o impacto e a importância do 
estudo e aperfeiçoamento para este perfil de educando. Sabemos o 
quanto é necessário para uma melhor qualidade de vida, a liberdade 
e independência do idoso adquirida com a aquisição do 
conhecimento e aperfeiçoamento intelectual e integral do mesmo. 
RESULTADOS: pesquisa demostram que os adultos, que não 
tiveram oportunidade de estudar na época habitual, são capazes de 
aprender e se beneficiar, significantemente, do ensino escolar. É 
importante destacar que a educação pode contribuir de certa forma 
com a qualidade de vida, a autoestima, a relação interpessoal e a 
convivência em sociedade. Sabe-se que a EJA é um direto que por 
muito tempo foi negado, e que precisa receber a devida atenção nas 
políticas públicas é um direito de todos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Conclui- se por meio deste estudo que, independentemente da 
idade, o "aprender" e o convívio social podem garantir uma melhor 
qualidade de vida. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A educação da criança com síndrome de Down e as 
práticas dos educadores abrangem diversas áreas do conhecimento 
e etapas de ensino, por meio da compreensão das escolas que se 
mobiliza para falar de preconceitos a partir de conteúdos do 
currículo, sobre a diversidade para combater preconceitos e bullyings 
em escolas. Alguns estudiosos da educação ressaltam que é 
necessária uma modificação no funcionamento e organização das 
escolas, propondo uma educação de melhor qualidade. A educação 
inclusiva no campo das políticas sociais tem como respaldo aos 
Marcos Legais que orientam a especificidade das políticas 
educacionais dirigidas às crianças, jovens e adultos com 
necessidades especiais. Os educadores e gestores têm como 
referência uma legislação coerente, por isso é importante conferir as 
orientações contidas nos documentos legais. De acordo com a LDB 
9394/1996 e CF 1988, o atendimento educacional especializado é 
gratuito ao educando com necessidades especiais. A educação 
especial pode possibilitar uma educação capaz de desenvolver o 
potencial do ser humano. A escola tem um papel importante no 
processo de desenvolvimento, pois nela acontecem o acolhimento 
das crianças especiais e os cuidados para oferecer uma 
aprendizagem significativa. OBJETIVO: O objetivo geral do presente 
trabalho foi analisar como estão propostas a forma de inclusão nas 
escolas de educação infantil e seus desafios. Para tanto, 
contextualizou-se o tema a partir da concepção de educação para 
crianças com síndrome de Down: desafios para uma educação 
inclusiva e dos marcos legais que embasa a proposta. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: foi desenvolvido um estudo 
bibliográfico, respaldando alguns autores como Mazzotta, onde ele 
fala que grande parte das necessidades educacionais, mesmo dos 
alunos portadores de deficiências, poderá ser atendida 
apropriadamente, sem o concurso de ações e recursos especiais, na 
própria escola comum com recursos regulares. RESULTADOS: Os 
resultados da pesquisa relevam que as práticas pedagógicas que 
favoreçam o processo de inclusão de alunos portadores de Síndrome 
de Down são necessárias para que haja conhecimento sobre 
inclusão e legislação. Esses conhecimentos contribuem para a 
aprendizagem dos professores e também são essenciais para a 
inclusão desses alunos. Por tanto, a LDB, no capítulo III trata do 
direito a educação e o dever de educar, no artigo 4º, parágrafo III, diz 
claramente que o direito ao atendimento educacional especializado 
é gratuito ao educando com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino. Verifica-se que este 
direito também está garantido na CF de 1988. Isso significa que é 
preferencialmente, não todas as crianças, independentemente de 
suas condições. Constou-se ainda que é essencial que o professor 
aposte no aluno. Desafie-o, oportunizando interações com o 
ambiente social e cultural - ou seja, com outros estudantes, com a 
comunidade e com o currículo - capazes de alavancar seu 
desenvolvimento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante o exposto, o 
estudo permite concluir que é necessário estabelecer a igualdade de 
condições de acesso e permanência na escola para pessoas com 
necessidades específicas como fundamento da cidadania que visam 
às perspectivas da educação especial. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: No Brasil, a educação da criança pequena fora do espaço 
doméstico e do convívio familiar, iniciou-se no final do século XIX a partir 
de diversos contextos de demandas, como forma de combate à pobreza, 
na perspectiva do Estado, como salário complementar, na perspectiva 
familiar. Alguns estudiosos ressaltam que as primeiras instituições de 
ensino infantil foram criadas em 1908, em Belo Horizonte, e, em 1909, no 
Rio de Janeiro, mas na década de 20 e 30 surgiram novas escolas de 
Educação Infantil, que tinham como finalidade cuidar dos filhos pequenos 
para que suas mães pudessem trabalhar. Até então a educação era de 
total responsabilidade da família, girando principalmente em torno da figura 
materna. A nova configuração social surgiu em decorrência “do aumento 
da urbanização, da participação da mulher no mercado de trabalho e das 
mudanças na organização e estruturas das famílias” (FERRONATTO, 
2006, p. 27). Como no Brasil era recente a criação de creches e pré-escola, 
modelos de educação europeus se tornaram referências no atendimento 
das crianças que frequentavam essas instituições. Oliveira (2005) ressalta 
que o projeto adotado na época tomava a criança como um indivíduo 
carente, que sofria de privações culturais e era função da escola sanar 
essas faltas.  Assim os investimentos recebidos eram poucos e de valores 
insuficientes para manter boas instalações, além de poucos recursos 
materiais, formação acadêmica irregular dos profissionais que atuavam 
nesses lugares e alto índice de alunos por professor. OBJETIVOS: O 
objetivo geral do presente trabalho foi refletir a respeito do contexto 
histórico da evolução da Educação Infantil e o surgimento das Políticas 
Públicas na Educação Infantil. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Para o 
desenvolvimento do trabalho a metodologia adotada foi a pesquisa 
bibliográfica para levantamento de dados sobre o contexto histórico da 
educação infantil a partir do referencial bibliográfico publicado pelos 
autores e as propostas que os mesmos apresentam. RESULTADOS: Os 
resultados da pesquisa revelam que no final da década 1920 e no início 
dos anos 1930, com a expansão da economia brasileira e a mulher cada 
vez mais ganhando espaço no mercado de trabalho, houve a mobilização 
sociais organizados por mães, movimentos de bairros, sindicatos das 
grandes cidades e grupos de profissionais e especialistas da educação, 
todos com a finalidade lutar e reivindicar mais vagas em instituições de 
ensino assegurando o direito de atendimento da criança e do adolescente, 
se necessário à ampliação do número de vagas e até mesmo a construção 
de novos prédios para agregar toda a demanda de alunos (CAMPOS; 
FÜLLGRAF; WIGGER, 2006). No entanto, com a LDB (1996) a educação 
passa a ser considerada como uma das etapas da educação básica, 
tornando parte do sistema regular de ensino. Sendo assim, necessária a 
regulamentação e normatização perante a legislação vigente, tomando a 
criança e o seu desenvolvimento integral foco do processo educativo e 
contemplando família e a comunidade como fator essencial em sua 
formação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo permite concluir que o 
contexto histórico pelo qual a Educação Infantil passou ao longo dos anos, 
foi de grandes avanços e conquistas onde surgiram novas escolas de 
Educação Infantil, bem como a inserção da mesma como etapa da 
educação básica, garantido a ela investimentos governamentais. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: 
A educação integral envolve diferentes conceitos, o que torna 
necessário o estudo do conceito que orienta a proposta da escola de 
educação integral na atualidade. Alguns estudiosos da educação 
abordam a educação integral relacionando-a a uma concepção de 
ser humano que ultrapassa as concepções que ainda predominam 
na educação. A educação integral no campo das políticas sociais tem 
como respaldo o Marcos Legais que orientam a especificidade das 
políticas educacionais dirigidas as crianças, jovens e adultos. Os 
educadores e gestores têm como referência uma legislação 
coerente, por isso é importante conferir as orientações contidas nos 
documentos legais. O Programa Novo Mais Educação - PNME foi 
instituído pela portaria do Ministério da Educação (MEC) n° 1.144, 
de 10 de outubro de 2016, é um planejamento do Governo Federal 
que objetiva melhorar a aprendizagem. Ele será disponibilizado por 
meio de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e 
Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de 
artes, cultura, esportes e lazer, melhorando assim, o 
desenvolvimento educacional, com complementação da carga 
horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contra turno 
escolar. O Programa Novo Mais Educação deve ser implementado 
nas escolas publicas de ensino fundamental, por meio de articulação 
institucional com a compreensão das secretarias estaduais, distrital 
e municípios de educação. OBJETIVOS: O objetivo geral do 
presente trabalho foi analisar a organização das atividades propostas 
no Programa Novo Mais Educação do governo federal. Para tanto, 
contextualizou-se o tema a partir da concepção de educação integral 
e da legislação que embasa a proposta. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foi desenvolvido um estudo de caso, de 
natureza descritiva e bibliográfica utilizando como instrumento de 
coleta de dados uma entrevista semiestruturada realizada com 
coordenadores e diretores de duas escolas da rede estadual de 
ensino, localizadas no município de Ponte Nova que desenvolvem 
as atividades da educação integral. RESULTADOS: Os resultados 
da pesquisa relevam que, na percepção dos professores, a escola 
adota a educação integral hoje como um auxilio aos alunos na 
aprendizagem, onde eles têm um período que é monitorado em 
atividades que é do ensino regular. No entanto, a educação integral 
tem duas aulas por dia de acompanhamento, e os alunos participam 
de aulas de cultura, arte, artesanato, dança esporte e lazer. Verifica-
se que as outras atividades são todas planejadas para que os 
estudantes tenham diferentes vivências do ensino regular. 
Constatou-se ainda que a escola de educação integral que se 
proponha trabalhar a realidade do aluno no modelo contextualizado, 
deve seguir um modo de ensino significativo para os estudantes. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante o exposto, o estudo permite 
concluir que é necessária a construção do currículo escolar 
significativo, proposto a partir da realidade do educando e do 
conteúdo estudado, elevando assim, o objetivo de proporcionar uma 
aprendizagem de qualidade, envolvendo atividades diversificadas e 
prazerosas.  
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: O presente trabalho traz como tema “O processo de 
alfabetização em libras” que deveria funcionar como um instrumento de 
inclusão escolar, muitas vezes se apresenta como espaço que promove 
a exclusão. Isso ocorre não apenas com aluno surdo, mas com todos 
aqueles que não se encontram no “padrão” do chamado “aluno normal“. 
Com o passar dos anos as crianças com algum tipo de limitação, seja 
visual, auditiva, motora ou as síndromes ganharam o direito à educação, 
algo que constantemente é divulgado pela mídia, e que por isso, espera-
se que essas crianças, desde o seu primeiro contato com a escola, 
tenham esse direito garantido. É importante que o professor respeite os 
limites de seu aluno e valorize suas habilidades, assim como todo o 
conhecimento que o mesmo traz consigo. No processo de alfabetização 
de um aluno surdo, é importante que a Libras seja inserida desde o início, 
uma vez que o quanto mais precoce for o aprendizado da Libras, maior 
será sua contribuição no processo de construção da escrita do português. 
OBJETIVOS: O objetivo deste projeto é refletir sobre o processo de 
alfabetização em libras, uma vez que a mesma deve ser considerada 
uma etapa significativa na construção do conhecimento, auxiliando o 
aluno surdo não só em seu processo de alfabetização e aprendizagem, 
mas também em suas relações sociais e interação com outras crianças 
e jovens. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Através de pesquisa 
bibliográfica, realizando leituras de pesquisas de diversos autores e o que 
cada um tem a contribuir com a pesquisa, realizando uma análise do que 
cada um tem a contribuir para a realização do presente trabalho. 
RESULTADOS: por meio de uma pesquisa bibliográfica, no qual com a 
leitura de artigos e textos referentes à alfabetização em Libras, foi 
possível perceber que a alfabetização de alunos surdos se dá por meio 
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e que é necessário ainda 
investimento por parte dos governos nessa área, uma vez que ainda se 
encontram em falta professores capacitados para exercer essa função 
bem como a falta de materiais didáticos para estes alunos. Com a essa 
pesquisa também foi possível perceber a importância da família para o 
processo de aprendizagem dos alunos surdos, bem como isso afeta os 
mesmos em seu processo de aprendizagem. Alunos que têm pais surdos 
acabam se sobressaindo a alunos surdos com pais ouvintes, uma vez 
que os pais surdos se dedicam mais ao filho aprender a língua de sinais 
e os pais ouvintes já não se dedicam tanto. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
É importante que se os pais forem ouvintes aprendam a língua de sinais 
isso irá contribuir para o processo de alfabetização e letramento da 
criança. Já os educadores devem estar sempre procurando fazer curso 
de capacitação para que possam oferecer um ensino cada vez melhor ao 
aluno surdo 
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CARREIRA DO PROFESSOR NO SECULO XXI. 
 

Letícia Eluane Gomes COSTA 
(Curso de Pedagogia, FDV, Viçosa-MG) 

Renato Salles MATTOS (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG). 

 
Palavras chaves: Professor do século XII, Educação, Avanços 

tecnológicos.  
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O mundo que vivemos está em constantes 
mudanças que de alguma forma afeta a sociedade, inclusive a 
educação. Essas mudanças estão relacionadas ao desenvolvimento 
das tecnologias de informação, através dessas tecnologias 
possibilitam ao professor desenvolver novas práticas pedagógicas. 
É necessário que os professores do século XXI adquiram fluência 
tecnológica, novas competências e habilidades para que os 
educandos possam aprender a conhecer, a fazer, a viver juntos e 
aprender a ser. O processo de saberes dos professores constitui na 
sala de aula não apenas como espaço de ensino, mas a 
aprendizagem do professor. Os saberes do professor, as 
competências, e o saber- fazer são o fundamento para o ato docente 
em sala de aula e as instituições de ensino que prepara o professor 
devem valorizar essa formação, proporcionando um saber para uma 
transformação social. Os saberes dos professores vãos sendo 
constituídos durante toda carreira escolar quanto na vida, ou seja, a 
razão que justifica que não são contemporâneos uns dos outros, 
pois, irão ser adquiridas ao longo do tempo. Como havia dito no inicio 
o mundo está em constante mudança, cada dia algo novo surge. De 
acordo com Tardif, o saber docente “relaciona-se com a pessoa, com 
a sua identidade, com a sua experiência de vida, com a sua história 
profissional, com as suas relações com os alunos na sala de aula 
com os outros atores sociais na escola” (2002: 11). São saberes que 
constituem o ato de ensinar, entre vários outros saberes que serve 
de base para a estruturação da vida profissional. OBJETIVOS: O 
objetivo geral do presente trabalho foi analisar as mudanças em 
nossa sociedade e os avanços tecnológicos apresentados, e 
identificar o trabalho do professor em sala de aula e em ambientes 
digitais. ABORDAGEM METODOLOGICA: Para o desenvolvimento 
do trabalho a metodologia empregada é pesquisa bibliográfica para 
levantamento de dados sobre a educação no Brasil, a partir de 
referencial bibliográfico publicado pelos autores e as propostas que 
os mesmos apresentam como contribuição para a formação do perfil 
ideal para o professor deste novo século. RESULTADOS: Os 
resultados da pesquisa revelam que no início do século XX, a 
profissão docente foi consolidada com a aprovação coletiva dos 
professores a um conjunto de normas e valores, imposta pelo 
Estado, uma unidade individual, constituída com base em interesses 
comuns e na consolidação de um espirito de corpo. (NÓVOA, 1995). 
No entanto, com as transformações políticas, sociais e econômicas 
ocorridas nos últimos tempos, transformaram a sociedade e também 
o sistema educativo, sendo assim a educação passou de um sistema 
de elite para um sistema de ensino de massas, onde implica o 
aumento quantitativo de professores e alunos. Já com o trabalhado 
docente teve um aumento de exigências, mas os cursos de formação 
não acompanharam essas modificações e continuaram formando 
professores primários, acrescentando apenas a psicologia da 
aprendizagem. CONSIDERAÇOES FINAIS: O estudo permite 
concluir que o novo papel do professor será muito mais abrangente, 
onde o professor precisa ampliar sua visão de mundo, não basta 
conhecer o conteúdo disciplinar a que se propõe, mas todo contexto 
em que ele está inserido numa visão globalizada e contextualizada.  
 
REFERENCIAS:  
1. GENTILE, P. Fala Mestre!: Philippe Perrenoud: a arte de construir competências. Nova Escola. 

São Paulo, n. 135, p. 14-20, set. 2000. 
2. GENTILE, P. Fala Mestre!: Antonio Nóvoa: professor se forma na escola. Nova Escola. São 

Paulo, n. 142, p. 13-15, mai. 2001. 
3. NOVOA, A. (Org.) Profissão professor. Portugal: Porto, 2. ed., 1995.  
4. NOVOA, A. (Org.)  Cúmplices ou reféns? Nova Escola. São Paulo: Abril; n. 162, p. 14-15, mai. 

2003.  
5. NOVOA, A. (Org.) Professor pesquisador e reflexivo. Rio de Janeiro, 13 set. 2001. 
6. PERRENOUD, F. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

2000. 
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Palavras-chave Música, Educação infantil, Ensino aprendizagem, 
Desenvolvimento. 

Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO:  
INTRODUÇÃO: O presente trabalho traz como tema “A importância da 
música no processo de ensino e aprendizagem” focando 
especificamente na Educação Infantil, a qual se configura como a 
primeira etapa do processo de ensino aprendizagem. Esta etapa  é de 
suma importância para o desenvolvimento da criança , iniciando ali a sua 
formação bem com o seu desenvolvimento social e emocional, além de 
aspectos que envolvem suas capacidades motoras. A música se 
constitui como uma grande facilitadora do processo de ensino-
aprendizagem e com o poder de tornar a escola um ambiente mais 
receptivo e agradável contribuindo assim para desenvolvimento motor 
da criança bem como auxiliar em seu processo de ensino aprendizagem, 
auxiliando no processo da fala da criança e posteriormente em sua 
leitura e escrita. OBJETIVOS: O objetivo deste projeto é analisar as 
cotribuições da música para a educação infantil e o que a mesma tem a 
auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O estudo tem como base a pesquisa bibliográfica, 
sendo realizada leitura de obras de diversos autores. Verificou-se o que 
cada um tem a contribuir com a pesquisa, realizando uma análise 
aprofundada sobre o tema. RESULTADOS: A música faz parte da arte, 
com seus diferentes instrumentos e sons, levando as histórias e as 
características de um povo, bem como sua dança, suas lendas e 
costumes. Introduzi-la ao ensino desde a educação infantil é uma 
forma de se levar cultura e ensino de forma lúdica e dinâmica, 
tornando as aulas mais prazerosas e dinâmicas, transformando 
assim a didática da sala de aula, fazendo com que a criança aprenda 
de uma forma mais leve e interativa, por meio da música, a educação 
e o cuidado que norteiam o relacionamento contínuo entre crianças 
e educadores tornam-se mais dinâmicos uma vez que a música une 
cultura e gerações, reduz as relações interpessoais e proporciona 
uma série de oportunidades para o desenvolvimento cognitivo. As 
atividades que envolvem música podem permitir que as crianças 
entendam melhor a si mesmas e aos outros, desenvolvam suas 
próprias definições de planos corporais e se comuniquem com outras 
pessoas. As atividades podem ajudar a aprimorar as habilidades 
sociais, emocionais, cognitivas / linguísticas e psicomotoras das 
crianças de forma duradoura, como o desenvolvimento sócio afetivo, 
cognitivo/ linguístico e psicomotor. Através da música, a criança pode 
melhorar sua coordenação motora e combinar uma série de 
movimentos para se trabalhar as noções de lateralidade e 
bilateralidade, bem como trabalhos em grupo, com músicas que 
necessitam se formar pares ou combinações de mais pessoas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  o ensino com a música na educação 
infantil tem papel fundamental não apenas na educação, mas 
também na formação do ser humano. O processo de ensino precisa 
entender que ensinar não significa acumular informações 
memorizadas, mas permitir que os alunos busquem novas escolhas 
e façam escolhas diante de novas situações. O conhecimento 
quando descoberto, produz frutos de bons exemplos e deixa marcas 
significantes e a música é uma ferramenta importante para o 
desenvolvimento do mesmo.  
 
REFERÊNCIAS: 
1. BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
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IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
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Renato Salles MATTOS (Orientado, FDV, Viçosa-MG) 

Raja Reda Zorkot SANT’ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 
 
Palavras-chave: Crianças, Brincar, Lúdico, Desenvolvimento. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa apresenta como tema principal A 
importância do brincar na Educação Infantil. Muitas são os motivos 
das dificuldades de aprendizagem, de acordo com Coll (2004): 

Os constantes fracassos nas aprendizagens escolares seriam as causas 
das alterações nas relações sociais das crianças com dificuldades na 
aprendizagem, já que provocam nelas atitudes de rejeição em relação à 
escola e tudo o que a mesma significa, bem como o convencimento de que 
sua própria incapacidade é a causa de suas dificuldades de aprendizagem. 

Na busca de uma reflexão mais profunda sobre o problema, 
podemos afirmar que o brincar surge como uma possibilidade, e é 
também uma oportunidade em que a criança aprende novas 
possibilidades e organiza suas emoções desenvolvendo também a 
linguagem. Segundo Vygotsky (1987), em sua importante obra 
Pensamento e linguagem, a brincadeira proporciona aprendizado 
fazendo com que a criança se relacione com os outros e entenda as 
relações humanas, seu papel nelas, construindo sua identidade 
através do brincar a criança consegue melhorar a criatividade e ter 
um desempenho mais proveitoso. Para o renomado teórico Bruner 
(2000), em sua obra A cultura da educação, é importante realçar que 
na brincadeira participativa o diálogo comunicativo entre filho e a 
mãe ajuda entender o significado dos gestos, além de motivar a 
criança a falar e aprender. Quando a criança brinca ela aprende 
regras e acha soluções melhores para o problema. É na brincadeira 
que a criança proporciona o descobrimento da curiosidade 
concentração e observação, diante disso as crianças evoluem os 
músculos, crescem e descobrem seu próprio corpo. Brincar é 
essencial nessa fase do desenvolvimento da criança. OBJETIVO: O 
objetivo desta pesquisa foi verificar a importância dos jogos e 
reconhecer que o brincar e o jogar são as principais metodologias da 
educação infantil e é essencial para que a criança apreenda a viver 
no meio social. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de 
campo, sendo uma investigação que possui uma abordagem 
explicativa na qual foram discutidos os recursos pedagógicos através 
da brincadeira no espaço escolar. Os dados que foram obtidos são 
relativos à importância do brincar na educação infantil. Foi utilizado 
um questionário em uma escola, e os dados coletados foram 
analisados a partir da bibliografia levantada. RESULTADOS: 
Podemos analisar que a brincadeiras e o lúdico são meios que 
facilitam o desenvolvimento das crianças, devendo sempre estar 
presentes no processo de ensino e aprendizagem da criança. Suas 
contribuições são inúmeras, perpassando por muitas esferas do 
desenvolvimento humano, como o desenvolvimento físico, o 
desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento emocional, o 
desenvolvimento cognitivo, dentre outros. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: A partir dessa pesquisa compreendemos que a criança 
aprende e se desenvolver brincando, e vemos que o brincar é 
essencial na Educação infantil. Podemos concluir, a partir da análise 
dos dados coletados, que o lúdico é uma ferramenta privilegiada, 
pois possibilita à criança a oportunidade de organizar seu mundo. É 
através do brincar que a criança pode evoluir suas capacidades, 
imaginação e habilidades.  
 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras chave: Propriedade, Loteamento, Urbanística. 
Agência de fomento: UNA - Linha Verde. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Há no Brasil um enorme número de lotes e de 
terrenos desprovido de registros imobiliários, que impactam a 
Municipalidade, especialmente diante da existência de loteamentos 
irregulares. Como afirmado no encontro do Banco Mundial em 1990, 
no estado de Washington (EUA), destinado a debater a agenda 
política urbana e desenvolvimento econômico para os anos 
posteriores: “A irregularidade fundiária está na raiz do 
subdesenvolvimento socioeconômico”. De acordo com dados do 
Ministério do Desenvolvimento Regional (que incorporou o antigo 
Ministério das Cidades), cerca de 50% dos imóveis no Brasil têm 
algum tipo de irregularidade. São 60 milhões de domicílios urbanos, 
sendo 30 milhões irregulares. Em Minas Gerais, por exemplo, em um 
estudo realizado no ano de 2019 pelo Colégio Registral Imobiliário 
de Minas Gerais (CORI-MG) apontou-se que 3 milhões de imóveis 
são irregulares. E desse número alarmante de imóveis que estão na 
informalidade, não há distinção de classes sociais, ou seja, afetam-
se vilas, aglomerados, bairros novos e tradicionais e até mesmo 
condomínios de luxo. OBJETIVOS: O objetivo desta pesquisa é 
demonstrar que a Lei 13465/2017 ou Lei da REURB como é 
conhecida, tem caráter social e propõe normas mais flexíveis em 
relação à lei 6.766/79 seja no que diz respeito à questão urbanística, 
registral, ambiental, tributária e a confirmação expressa da 
usucapião extrajudicial. Ela institui programas direcionados para 
populações carentes e de baixa renda. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Utilizou-se para desenvolver o presente trabalho 
a pesquisa qualitativa e para a forma de abordagem o método 
hipotético-dedutivo, desenvolvendo-se a técnica da pesquisa 
exploratória que apresentou melhor resultado de análise. 
RESULTADOS: Por ser uma legislação nova, um dos grandes 
desafios de grande parte dos municípios reside em três pilares: a) a 
falta de sensibilidade por parte de alguns prefeitos e secretários, b) 
a falta de conhecimento técnico por parte dos municípios e por fim o 
custo do projeto que é elevado, porém ambos os programas 
(programa Estadual da Fundação Israel Pinheiro e Programa Federal 
Casa Verde e Amarela) citados acima, ambos eximem os municípios 
de qualquer custo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em suma, a REURB 
é hoje a solução para todos os municípios seja no que diz respeito a 
arrecadação tributária, seja em relação a cidadania e dignidade 
humana, a urbanidade e a questões sociais, políticas e ambientais. 
Compete aos municípios buscar o conhecimento da lei e a aplicação. 
 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chaves: Educação infantil, Pedagogia participativa, 
Projetos. 

Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO:  
INTRODUÇÃO: O presente trabalho consiste em uma pesquisa 
bibliográfica tem como objetivo verificar os aspectos fundamentais 
que o projeto desenvolvido reflete do desenvolvimento da criança no 
cotidiano da sala de aula. A escola é um importante ambiente que 
ajuda na instrução e na formação e na preparação do indivíduo para 
viver na sociedade. É por meio da escola que são transmitidos 
valores culturais, morais e sociais. Hoje a escola defronta-se com 
diversas realidades, com isso tem a responsabilidade de promover a 
construção e desenvolvimento de conhecimentos com qualidade e 
para isso um dos fatores importantes que o professor deve se atentar 
é com a escolha do tema da realização do projeto. E como escolher? 
Os temas normalmente devem ser desenvolvidos de acordo com as 
necessidades da turma e escolhidos pelos professores de forma 
democrática, procurando obter nos resultados, o maior número de 
informações e aprendizado. Para isso, precisamos de uma 
metodologia em que a criança seja participante do processo de 
ensino/aprendizagem, e a pedagogia de projetos é uma possibilidade 
interessante em termos de organização pedagógica porque, entre 
outros fatores, contempla uma visão multifacetada dos 
conhecimentos e das informações. Todo projeto é um processo 
criativo para alunos e professores, possibilitando o estabelecimento 
de ricas relações entre ensino e aprendizagem, que certamente não 
passa por superposição de atividades. (BARBOSA; HORN, 2008, p. 
53) OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo compreender e 
analisar os métodos usados pela escola e que tipo de contribuição 
pedagógica reflete na vida da criança na Educação Infantil. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: A metodologia utilizada foi uma 
pesquisa bibliográfica, possibilitando a compreensão sobre a 
importância dos projetos e suas características, além de refletir sobre 
o desenvolvimento cognitivo e os desafios encontrados pelos 
professores para consolidar essa inclusão dos projetos na Educação 
Infantil e garantir a progressão da aprendizagem do aluno. 
RESULTADOS: Considerando tal contexto verifiquei metodologia de 
projetos participativos não são muito utilizados pela escola, elas 
ainda estão presas no método de ensino de transmissão, onde as 
crianças são uma folha em branco, onde o professor apenas ensina, 
não deixando a criança expor toda a sua personalidade, vontade, 
criatividade etc. as escolas ainda ficam muito preocupam-se com as 
datas comemorativas, sendo trabalhadas pela escola sem 
significado nenhum, repetindo ano a ano. É preciso 
comprometimento com o aluno, a escola, a sociedade e professores 
com uma educação de qualidade, vendo o aluno como indivíduo 
ativo e protagonista do processo ensino-aprendizagem. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da pesquisa realizada, 
podemos concluir que a pedagogia participativa educa para a vida, 
partindo da realidade de cada criança, com essa pedagogia a criança 
deixa de ser apenas ouvinte se torna o protagonista das ações, 
sendo transformadores do processo. Abordar o tema projeto substitui 
as rotineiras tarefas de treino e repetição, criando um ambiente de 
investigação e solução de problemas, trazendo entusiasmo e 
estimulo de participação para o ambiente escolar. 
 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chaves: Autismo, Educação, Linguagem. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O presente trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica 
sobre os desafios encontrados por uma professora da Educação Infantil, tendo 
em vista o desenvolvimento e a inclusão escolar de um aluno com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). O autismo faz parte de um espectro de condições 
que limitam habilidades, interações sociais, comportamentos, a fala e 
comunicação não-verbal. Trata-se de uma condição geral para um grupo de 
desordens no desenvolvimento cerebral. Destacamos, sobretudo, que o 
autismo não é contagioso ou é adquirido por intermédio de algum acidente, 
pois se trata de um transtorno neurobiológico. Até então não existe cura, mas 
tratamentos que estão em constante progresso na busca de melhorias e 
desenvolvimento para os portadores. Nesse cenário, o professor tem o papel 
fundamental no propósito de identificar o autismo, promover a interação da 
criança com os demais alunos, estimular sua comunicação/linguagem e 
garantir a progressão de sua aprendizagem. De acordo com Brentani (2013), 
o Transtorno do Espectro Autista é atualmente classificado em 3 níveis: 
autismo leve (1), autismo moderado (2), e autismo severo (3). 
Aproximadamente 60-70% têm algum nível de deficiência intelectual, enquanto 
que os indivíduos com autismo leve, apresentam faixa normal de inteligência e 
cerca de 10% dos indivíduos com autismo têm excelentes habilidades 
intelectuais para a sua idade.  OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo 
compreender o processo de aprendizagem e desenvolvimento utilizado pelos 
profissionais que atuam com crianças autistas, visando superar os desafios 
encontrados e reconhecendo a capacidade de aprendizagem desses alunos. 
Para isso, é preciso a participação e o empenho entre família e escola, para 
que ambos saibam como lidar e assim auxiliar e ajudar no desenvolvimento da 
criança, além de melhor inclui-lo na sociedade. Também é necessário a 
comunicação entre a família e a escola e entender a importância deste 
processo na vida escolar dos filhos. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A 
metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, possibilitando a 
compreensão sobre o Autismo e suas características, além de refletir sobre a 
inclusão escolar e os desafios encontrados pelos professores para consolidar 
essa inclusão e garantir a progressão da aprendizagem do aluno autista no 
contexto da Educação Infantil. RESULTADOS: Considerando tal contexto 
verifiquei que é necessário que o professor tenha um olhar atento às 
necessidades de cada aluno, focando nos potenciais, e ajudando essas 
crianças em suas dificuldades, de forma que eles se sintam incluídos e com 
isso consigam desenvolver de forma efetiva no processo de ensino e 
aprendizagem. Percebemos que os professores por vezes se sentem 
desconfortáveis ou até mesmo despreparados para receberem o aluno 
especial na escola. Por mais que nos cursos preparatórios de docência, 
ofereçam disciplinas de Educação Especial, o profissional deve se dedicar a 
formação continuada, com intuito de adquirir experiência e informações cada 
vez mais relevantes sobre o respeito e as diferenças.  Assumindo o papel de 
mediador do conhecimento, com vistas a contribuir com uma escola e 
sociedade mais inclusiva. Cunha, (2012, p.30) ressalta “Haverá conquistas e 
erros, muitas vezes mais erros do que conquistas, mas o trabalho jamais será 
em vão”. O trabalho do professor, da equipe pedagógica e da família, sempre 
será de muitas lutas, e opiniões diversas, mas sempre haverá progresso de 
todas as maneiras consideradas importantes quando se percebe a evolução 
intelectual do aluno. CONSIDERAÇÕES FINAIS:. A partir da pesquisa 
realizada, percebemos que para haver o acesso a uma educação para “todos”, 
precisamos de uma escola democrática onde é necessário um 
comprometimento por parte dos alunos, professores, pais, comunidade, ou 
seja, precisamos do auxílio de todos, para resultados positivos na vida escolar 
da criança com autismo. Enquanto futura educadora de infância, este estudo 
permitiu-me aprofundar nestes assuntos relacionados ao TEA, e deixar-me 
mais preparada para que no futuro consiga lidar com as adversidades e com 
os obstáculos. E o meu desejo que eu possa proporcionar a uma criança 
autista a melhor formação escolar e integração na sociedade. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa apresento como tema central a 
importância da educação na preparação dos alunos para conviver em 
sociedade, levando em consideração os desafios atuais. Partimos do 
pressuposto que a criança deve ser preparada buscando o bom convívio 
social futuramente, e este caminho passa obrigatoriamente pela 
cidadania. Sendo assim, os educadores ocupam papel privilegiado na 
contribuição para esta prática. Esta pesquisa busca destacar o papel do 
professor juntamente com a escola, sobre o desenvolvimento do 
estudante começando pelos anos iniciais a fim de contribuir e incluí-lo 
na sociedade ativamente. O aluno deve ser preparado diariamente para 
obter uma convivência na sociedade, saber impor seus diretos realizar 
seus deveres como cidadãos, respeitando uns aos outros. Considerando 
que a escola contribui para isto, mas enfrenta grandes desafios pois a 
sociedade atual está cada vez mais avançada e complexa em suas 
organizações sociais. E os docentes tem precisam estar inteirados 
destas questões, e questionar-se se seus alunos estão tendo uma 
preparação correta para ter uma participação ativa futuramente. 
Segundo o professor e filósofo Dermeval Saviani “estamos em uma nova 
época histórica, uma nova ordem global, em que as velhas formas não 
estão mortas, mas as novas ainda estão inteiramente formadas.” 
(SAVIANI, 2011, p.118). Os educares juntamente com a escola e os pais 
devem também fazer reflexões sobre estas questões, de modo que 
procurem saber mais sobre os conteúdos que são ensinados nas 
escolas, efetivando que os pais têm papel importante nesta formação, 
pois é em casa que adquire certos valores. OBJETIVOS: O Objetivo da 
pesquisa foi verificar o que os estudos recomendam sobre importância 
da educação, tendo como base a família e a escola na formação integral 
da criança. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foi desenvolvido um 
estudo com abordagem descritiva. A natureza foi de uma pesquisa 
bibliográfica, de abordagem qualitativa. Obtendo como centro abordar a 
inclusão social dos alunos na escola, trazendo reflexão sobre a posição 
dos educadores, pais e escola por meio de artigos e autores de acordo 
com o tema. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa mostram que é 
preciso que família e escola, em parceria busquem uma formação da 
criança ainda pequena, abarcando valores éticos e morais, para um bom 
convívio na sociedade. Destaca-se que o educador tem um papel muito 
importante neste processo, que deve ser diário. A agenda de atuação 
neste sentido deve ser ininterrupta, sempre observando as boas práticas 
na busca da construção da cidadania me nossos jovens. Entende-se que 
a educação é o caminho fundamental para que a boa convivência possa 
ser aprendida e refletida em condutas de respeito nas relações sociais 
em geral. Destacando que os desafios enfrentados pela escola para este 
meio, são grandes pois a sociedade atualmente se encontra cada vez 
mais complexa, sendo importante que os docentes busquem 
conhecimentos sobre a realidade dos seus alunos, para atender as 
diferenças de cada um. Ressaltamos que é preciso buscar atender todas 
as crianças sem distinção, buscando a inclusão do aluno em sociedade. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por meio desta pesquisa pode concluir que 
a preparação dos alunos para inserir-se em sociedade é de grande 
importância, onde a educação tem papel fundamental neste afim, 
despertando um olhar mais cuidadoso para este processo trazendo 
reflexões sobre estas questões, tanto para pais, professores juntamente 
com as escolas. Trata-se de uma ação conjunta de diferentes setores da 
sociedade, mas que são fundamentais para nossa organização social, 
ensinar a exercer a cidadania. 
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RESUMO 
INTRODUÇÃO: A transmissão do conhecimento do professor para o aluno 
é compreendida equivocadamente. Embora muitos pensem que a 
transmissão do conhecimento científico e estímulo ao desenvolvimento 
cognitivo sejam os únicos papeis desempenhados por ele, o estímulo ao 
desenvolvimento das relações afetivas possui a mesma importância no 
desenvolvimento das crianças. Para que ele seja obtido, se faz necessário 
que o professor atue criando laços de afetividade com os alunos e, ao 
identificar as individualidades de cada um, consiga transmitir seu 
conhecimento (cognitivo e afetivo) da melhor maneira possível. A formação 
de alunos está além da simples transmissão do conhecimento dentro da sala 
de aula. Dessa maneira, as escolas como instituição demarcada capaz de 
realizar uma construção sistematizada do conhecimento, deveriam atuar 
buscando proporcionar um ambiente que pudesse aprimorar a relação entre 
alunos e professores. No modelo de ensino tradicional, o foco das escolas 
eram os professores que deveriam, independentemente do interesse ou da 
vontade dos alunos, transmitir o conhecimento para os mesmos. Entretanto, 
nos modelos de ensino atuais, a escola e o professor possuem o papel de 
ensinar através da observação, trabalhando em conjunto para desenvolver 
as habilidades motoras, verbais e mentais dos alunos. A construção de uma 
bola relação entre professores e alunos eleva a probabilidade de o aluno 
aprender mais e, consequentemente, sua autoestima e confiança no 
processo de aprendizagem. Assim, se faz importante o estudo da relação 
existente entre alunos e professores, uma vez que essa é de fundamental 
importância para o desenvolvimento intelectual e pessoal do aluno. 
OBJETIVOS: o objetivo deste trabalho foi de, através de uma pesquisa 
bibliográfica, explicar a importância de uma boa relação entre professores e 
alunos além das possíveis consequências que podem ocorrer caso ela não 
seja efetuada. ABORDAGEM METODOLOGICA: A metodologia desta 
pesquisa é de natureza explicativa, com proposta bibliográfica, através da 
qual poderemos dar sustentação teórica para as análises e conclusões desta 
pesquisa. RESULTADOS: O desenvolvimento das emoções e afetividade 
da criança interfere na sua segurança, estímulo ao aprendizado e atitudes 
futuras, uma vez que os exemplos de relações observados na juventude são 
reproduzidos ao longo da vida. Dessa forma, o correto desenvolvimento 
afetivo dos alunos pode, indiretamente, impactar na vida de outras pessoas, 
uma vez que, ao se tornar adulto, o indivíduo irá reproduzir o que foi 
aprendido em sua juventude. O processo educacional não é um processo 
isolado; é constituído conjuntamente por professores e educandos na 
interação e com vínculo na afetividade, na participação, na cooperação de 
ambos, construindo-se e acomodando-se, assim, a aprendizagem. 
(GIANCATERINO, 2007, p. 74). O amor se torna um estímulo para o 
aprendizado. O processo de aprendizagem ocorre através da interação entre 
pessoas e, assim, apropriando-se das práticas culturais estabelecidas ao 
seu redor, à criança irá desenvolver o seu eu. Dessa forma, percebemos que 
o desenvolvimento intelectual possui dois componentes que são o intelectual 
e o afetivo. Ambos devem ser desenvolvidos paralelamente sendo que 
atenção especial deve ser dada ao aspecto afetivo, uma vez que este 
representa a dimensão da dificuldade na tomada de consciência do eu e do 
outro. CONCLUSÃO: Podemos concluir que o processo de aprendizagem 
não possui fórmula específica. Além disso, este processo não se resume 
apenas a transmissão de conhecimento científico e cognitivo, mas sim, no 
desenvolvimento dos alunos como cidadãos pensantes que serão inseridos 
na sociedade quando adultos. Embora vistos de forma individual, o 
desenvolvimento afetivo possui grande impacto sobre o desenvolvimento 
intelectual. Assim, cabe aos professores estabelecerem uma relação afetiva 
com os alunos para que, através dela, ele possa estimular a construção da 
individualidade de cada um. Concluiu-se que o professor é fundamental no 
processo de aprendizagem dos alunos. Seu insucesso pode gerar 
consequências na vida adulta de seus alunos e de outros e, portanto, ele 
deve buscar meios para estabelecer uma relação afetiva e aberta, 
estimulando o desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. A 
globalização e a internet facilitaram a transmissão de informações, produtos e serviços de 
forma mais veloz, dando início a uma profunda mudança na sociedade, bem como, no 
sistema judiciário brasileiro. Nesse contexto, antes do Brasil ser surpreendido pela pandemia 
do coronavírus, o processo de modernização desse sistema já havia se mostrado eficiente 
em alguns casos. Um exemplo disso foi o processo judicial eletrônico (PJE), que mostrou 
eficácia na prestação jurisdicional. Além disso, a modernização eletrônica nesse meio não 
foi um processo que nasceu por causa da pandemia, mas foi acelerado por ela. Esse avanço 
trouxe vários benefícios para as resoluções das lides, por não depender apenas de 
processos físicos, encontrando respaldo no princípio da duração razoável do processo. 
tendo em vista que, sem ele seria impossível para o judiciário exercer seu poder jurisdicional 
durante a pandemia. Sendo assim, vídeo conferencias, processos eletrônicos e vídeo 
chamadas passaram a ser ferramentas comuns no meio judicial. Essa modernização 
ocorrida na pandemia foi considerada por muitos um avanço necessário, pois os advogados 
não mais perdem tempo se deslocando de um lado para o outro para realizar ações de 
despacho e de moratória, por exemplo, e a celeridade processual pôde ser garantida. 
Porém, essa evolução forçada pela pandemia traz consigo alguns problemas, os quais 
tornam necessário entender de que maneira todo esse processo de evolução afeta positiva 
ou negativamente a sociedade. E se vencida a pandemia, esse modelo tecnológico 
continuará evoluindo ou estaremos diante de um modelo hibrido em que haverá uma 
mesclagem entre a tecnologia e os métodos convencionais. OBJETIVOS: Este estudo 
buscou analisar até que ponto introduzir esses avanços tecnológicos nos processos jurídicos 
de maneira tão abrupta, como ocorreu na pandemia, pode ser bom para o sistema judiciário 
como um todo. Analisando os pontos positivos e negativos, com o intuito de entender se 
essa mudança será apenas um método paliativo, ou se será incorporado de fato ao sistema. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: O presente trabalho, utilizou-se da pesquisa qualitativa 
e descritiva. Para esse fim, foi realizada uma revisão bibliográfica em consonância com 
alguns princípios processuais, com o objetivo de descrever algumas polemicas em torno da 
adoção da modernização nas práticas jurídicas, como na desmaterialização dos processos 
físicos e da utilização de chamadas em vídeo. Esse trabalho buscou demonstrar a 
atualidade do tema, por se tratar de uma mudança significativa nos instrumentos de trabalho 
dos operadores do direito. RESULTADOS: Ademais, a Lei 11.419/2009 surgiu quando o 
tribunal percebeu que tinha se tornado pequeno para guardar tantos processos. “Nós 
recebemos, por dia, 1,2 mil processos e temos 300 mil no estoque” (consultor jurídico, 2009). 
Portanto, era um caso de necessidade torna-los eletrônicos. Segundo Fabio Ulhôa Coelho 
(2019), a dificuldade do reconhecimento das novas tecnologias pelo judiciário tem cunho 
cultural, de acordo com ele, esse poder é excessivamente conservador. Porém, outro ponto 
a ser observado é o de que alguns operadores do direito vão de encontro a essa 
modernização por medo de serem substituídos. Além disso, é perceptível que a utilização 
da tecnologia de processos eletrônicos frequentemente pode se mostrar problemática, tendo 
em vista que, ela demanda uma internet veloz e que os sites estejam em perfeito 
funcionamento para que seja possível realmente acompanhar um processo. Nesse caso, o 
princípio da igualdade presente no art.5º da constituição de 1988 seria mitigado, levando em 
consideração os dados lançados pela pesquisa da Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) Domicílios (2019), divulgada no dia 26 de maio de 2020. Segundo a 
pesquisa, mesmo com o aumento na proporção de pessoas que utilizam a internet, que é 
cerca de 134 milhões de pessoas, um quarto dos indivíduos, ou seja, 47 milhões de pessoas 
seguem desconectadas. Nesse sentido, mesmo com os problemas enfrentados pelas 
pessoas para se conectar ao judiciário via internet, por conta da pandemia, o mesmo 
precisou se render ao progresso tecnológico, visando evitar uma parada do poder 
jurisdicional brasileiro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não obstante, segundo a TIC 
Domicílios (2019), cerca de 58% dos brasileiros acessam a rede apenas pelo celular. Nesse 
sentido, convém observar, que o acesso a internet das pessoas de baixa renda, por ser 
apenas pelo celular, é constantemente acompanhado por uma conexão de dados moveis 
precária que pode acarretar problemas de comunicação. O que impedirá o indivíduo de 
participar de forma plena em algum processo por exemplo. No entanto, se apegando aos 
métodos tradicionais de tramitação processual “estamos negando o direito a uma justiça 
mais efetiva, eficaz e segura aos jurisdicionados”. (Pinto, Lucas; Santos, Fernando, 2017). 
Sendo assim, a inserção das inovações tecnológicas no poder judicial pode ser um avanço 
benéfico, desde que os investimentos na sociedade como um todo seja prioridade, pois se 
as pessoas tiverem melhores condições de vida e puderem se manter com dignidade, 
também poderão ter acesso as tecnologias e internet mais estável, nesse sentido, a 
evolução do judiciário fara sentido e uma maior parte da população. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Há uma grande porcentagem de crianças que 
moram em abrigos, esse contexto na maioria das vezes são crianças 
abandonados ou que recebem maus tratos pelos familiares e são 
encaminhados para os abrigos. Nos abrigos recebem acolhimento e 
carinho educação de forma conjunta. Ao chegar à casa de abrigo a 
criança sente desprezada, confusa com uma vivencia muito diferente 
do seu cotidiano. E isso pode causas vários danos a criança. 
Portanto este artigo tem o intuito de esclarecer essas dificuldades 
encontradas pelas crianças e adolescentes perante sua caminhada. 
OBJETIVO: Compreender e analisar os estudos e vivencias das 
crianças e adolescentes e experiências acontecidas dentro dos 
abrigos, como o psicológico das crianças após verem que um de 
seus amigos foi adotado e outros continuam. Apreciar o momento 
família que existe entre eles. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
Trata-se, portanto de uma pesquisa qualitativa. Utilizou-se a 
observação e a entrevista como recurso investigativo, aplicada aos 
profissionais da área da baseada nos seguintes autores Larissa 
Cagnani e Silvia Gomara Daffre e com o baseamento em crianças 
e adolescentes que moram em abrigos RESULTADOS: Através de 
informações verídicas pude analisar vivencia e costumes 
aprimorados dentro das instituições e através de um olhar 
profissional e esclarecedor que as crianças/adolescentes possuem 
uma moradia estável com apoio de grandes profissionais que 
contribui significada mente para desenvolver um cidadão crítico e 
conscientes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É de suma importância 
trabalhar principalmente o psicológico de todas as 
crianças/adolescentes, são muitas emoções ao mesmo tempo, é um 
colega novo que chega outro que encontra uma família para adoção, 
outros que continuam na casa de abrigo e ao completar 18 anos é 
uma nova fase, portanto essa questão é trabalhada o tempo todo. 
Perante essas informações, a educação e saúde são de extrema 
qualidade, é pessoas total mente unida para melhor desempenho do 
indivíduo. Trabalham com responsabilidade e autonomia.  
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Agencia de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A biblioteca deve ser um espaço que faça parte do 
planejamento estratégico da instituição escolar, isso porque a 
biblioteca tem uma função importante no ambiente educativo, 
possuindo recursos que podem contribuir no processo de ensino 
aprendizagem. Sabemos que a leitura é base necessária para a 
formação da criança, cujo objetivo é seu desenvolvimento cognitivo 
e emocional. OBJETIVO: O objetivo geral desta pesquisa é verificar 
a percepção dos professores do ensino fundamental e como estes 
desenvolvem as atividades no uso da biblioteca. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Trata-se, portanto de uma pesquisa qualitativa. 
Utilizou-se a observação e a entrevista como recurso investigativo, 
aplicada aos profissionais da área da educação e nas turmas do 
ensino fundamental. Além do trabalho em campo, foi realizada uma 
revisão bibliográfica envolvendo vários autores estudiosos sobre o 
tema. RESULTADOS: Através da entrevista aos educadores e 
alunos, e observações na escola campo, pode-se compreender que 
o papel da biblioteca escolar é algo fascinante de grande 
importância, porém os professores não estão habilitados a 
desenvolver este trabalho através de livros, ficam presos aos 
quadros. Ao longo do projeto perguntei a um aluno quais atividades 
são realizadas dentro do estabelecimento, e tive uma surpresa ao 
ver a criança relatar que ele não sabia o que é biblioteca. Portanto 
busquei respostas com os profissionais da escola, e constatou-se 
que a biblioteca está no projeto de melhoria da instituição, inclusive 
em início de reforma. A escola, tem se organizado uma vez por 
semana conduzir as crianças com um horário reservado 
especificamente para leitura, sendo um ambiente inicialmente 
improvisado para tal atividade.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
biblioteca escolar é um processo primordial no desenvolvimento, ela 
proporciona informações e ideias fundamentais para sermos bem 
sucedidos na sociedade, baseada na informação e no conhecimento. 
Esta desenvolve nos alunos competências de aprendizagem, 
permitindo a imaginação tornando-se os educandos seres criativos e 
responsáveis. Por tanto é importante que as pessoas vivenciem 
atividades na biblioteca desde pequenos para seu maior proveito. A 
biblioteca é considerada um espaço adequado para desenvolver o 
hábito e o gosto pela leitura entre as crianças e jovens nas escolas, 
pois um ambiente rico e diversificado em livros da literatura infantil 
permite a realização de atividades recreativas que envolvem a 
leitura, tornando algo prazeroso que pode ser aprendido de forma 
espontânea. Dessa forma, todas as escolas devem utilizar a 
biblioteca com mais frequência para promover o acesso ao 
conhecimento disponível nos livros e o domínio da linguagem entre 
os alunos. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A transmissão do conhecimento do professor para o aluno 
é compreendida equivocadamente. Embora muitos pensem que a 
transmissão do conhecimento científico e estímulo ao desenvolvimento 
cognitivo sejam os únicos papeis desempenhados por ele, o estímulo ao 
desenvolvimento das relações afetivas possui a mesma importância no 
desenvolvimento das crianças. Para que ele seja obtido, se faz necessário 
que o professor atue criando laços de afetividade com os alunos e, ao 
identificar as individualidades de cada um, consiga transmitir seu 
conhecimento (cognitivo e afetivo) da melhor maneira possível. A formação 
de alunos está além da simples transmissão do conhecimento dentro da sala 
de aula. Dessa maneira, as escolas como instituição demarcada capaz de 
realizar uma construção sistematizada do conhecimento, deveriam atuar 
buscando proporcionar um ambiente que pudesse aprimorar a relação entre 
alunos e professores. No modelo de ensino tradicional, o foco das escolas 
eram os professores que deveriam, independentemente do interesse ou da 
vontade dos alunos, transmitir o conhecimento para os mesmos. Entretanto, 
nos modelos de ensino atuais, a escola e o professor possuem o papel de 
ensinar através da observação, trabalhando em conjunto para desenvolver 
as habilidades motoras, verbais e mentais dos alunos. A construção de uma 
bola relação entre professores e alunos eleva a probabilidade de o aluno 
aprender mais e, consequentemente, sua autoestima e confiança no 
processo de aprendizagem. Assim, se faz importante o estudo da relação 
existente entre alunos e professores, uma vez que essa é de fundamental 
importância para o desenvolvimento intelectual e pessoal do aluno. 
OBJETIVOS: o objetivo deste trabalho foi de, através de uma pesquisa 
bibliográfica, explicar a importância de uma boa relação entre professores e 
alunos além das possíveis consequências que podem ocorrer caso ela não 
seja efetuada. ABORDAGEM METODOLOGICA: A metodologia desta 
pesquisa é de natureza explicativa, com proposta bibliográfica, através da 
qual poderemos dar sustentação teórica para as análises e conclusões desta 
pesquisa. RESULTADOS: O desenvolvimento das emoções e afetividade 
da criança interfere na sua segurança, estímulo ao aprendizado e atitudes 
futuras, uma vez que os exemplos de relações observados na juventude são 
reproduzidos ao longo da vida. Dessa forma, o correto desenvolvimento 
afetivo dos alunos pode, indiretamente, impactar na vida de outras pessoas, 
uma vez que, ao se tornar adulto, o indivíduo irá reproduzir o que foi 
aprendido em sua juventude. O processo educacional não é um processo 
isolado; é constituído conjuntamente por professores e educandos na 
interação e com vínculo na afetividade, na participação, na cooperação de 
ambos, construindo-se e acomodando-se, assim, a aprendizagem. 
(GIANCATERINO, 2007, p. 74). O amor se torna um estímulo para o 
aprendizado. O processo de aprendizagem ocorre através da interação entre 
pessoas e, assim, apropriando-se das práticas culturais estabelecidas ao 
seu redor, à criança irá desenvolver o seu eu. Dessa forma, percebemos que 
o desenvolvimento intelectual possui dois componentes que são o intelectual 
e o afetivo. Ambos devem ser desenvolvidos paralelamente sendo que 
atenção especial deve ser dada ao aspecto afetivo, uma vez que este 
representa a dimensão da dificuldade na tomada de consciência do eu e do 
outro. CONCLUSÃO: Podemos concluir que o processo de aprendizagem 
não possui fórmula específica. Além disso, este processo não se resume 
apenas a transmissão de conhecimento científico e cognitivo, mas sim, no 
desenvolvimento dos alunos como cidadãos pensantes que serão inseridos 
na sociedade quando adultos. Embora vistos de forma individual, o 
desenvolvimento afetivo possui grande impacto sobre o desenvolvimento 
intelectual. Assim, cabe aos professores estabelecerem uma relação afetiva 
com os alunos para que, através dela, ele possa estimular a construção da 
individualidade de cada um. Concluiu-se que o professor é fundamental no 
processo de aprendizagem dos alunos. Seu insucesso pode gerar 
consequências na vida adulta de seus alunos e de outros e, portanto, ele 
deve buscar meios para estabelecer uma relação afetiva e aberta, 
estimulando o desenvolvimento intelectual e afetivo das crianças. 
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RESUMO:  
INTRODUÇÃO: A dignidade da pessoa humana é um valor moral relativo à 
pessoa e trata-se de fundamento constitucional. Desta feita a dignidade é 
um valor constitucional colocado como diretriz das normas e do sistema de 
direitos fundamentais. Portanto, esse valor deve ser reconhecido pela 
sociedade e pelo Estado. O dever de respeito à mulher parturiente é 
decorrência da dignidade da pessoa humana e consiste em não tratar a 
mulher como um instrumento reprodutor tendo como principal objetivo o 
bebê. As manobras médicas indevidas ou inadequadas, aliadas à falta de 
orientação ou consentimento da mulher gestante são considerados atos de 
violência obstétrica. A violência contra a gestante pode acarretar depressão 
pós-parto e medo de uma segunda gestação. Ainda que a expressão 
violência obstétrica possa sinalizar para atos praticados por médicos e 
equipe na sala de parto, também acontecer contra a parturiente quando um 
familiar ou acompanhante viole os direitos à dignidade da mulher. Como a 
mulher é ferida em sua dignidade durante o parto? OBJETIVOS: O objetivo 
deste trabalho é possibilitar uma visão ampla da violência obstétrica como 
um problema de saúde pública que viola a dignidade da pessoa humana e 
acarreta perda de autonomia da parturiente. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Foi desenvolvido um estudo qualitativo e exploratório de 
revisão bibliográfica narrativa dos artigos científicos brasileiros publicados 
no portal da CAPES. Os dados foram coletados através de leituras por 
amostragem de alguns artigos publicados nos últimos 5 (cinco) anos. 
RESULTADOS: A literatura aponta para a dificuldade da mulher em alcançar 
a sua autonomia na escolha do tipo de parto, devido a relação paternalista 
entre o médico que detém o conhecimento técnico-científico e a parturiente 
que se torna refém das manobras técnicas destes profissionais (SILVA, S. 
A. et al., 2021). Há alguns fatores que determinam a escolha da via de parto 
e limitam a autonomia da mulher, tais como, o perfil socioeconômico das 
mulheres inseridas no atendimento público e privado; a relação assimétrica 
entre os profissionais de saúde e a paciente; e aspectos socioculturais que 
envolvem a escolha da cesárea como via de parto mais adequada. (ROCHA; 
FERREIRA, 2020). O Brasil possui um ordenamento jurídico que visa 
proteger a autonomia da mulher parturiente, tendo como fundamento a 
dignidade da pessoa humana, inscrito no art. 1º, III da CF/88. A lei nº 
11.634/2007 assegura que toda gestante acompanhada pelo SUS tenha 
direito ao conhecimento da maternidade na qual será realizado seu parto e 
à maternidade na qual ela será atendida nos casos de intercorrência pré-
natal. Ainda a Lei Federal n° 11.108/2005 determina que o hospital é 
obrigado a permitir à gestante direito a escolha do acompanhante, que a 
acompanhará durante todo o período do trabalho de parto e pós-parto. O 
trabalho de educação em saúde pode servir como instrumento de 
empoderamento das mulheres aumentando sua autonomia na escolha do 
parto (SILVA, A. F. P. M. et al., 2021). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Garantir 
que toda mulher gestante tenha acesso à informação poderá influenciar na 
prevenção de violências e garantir a autonomia na escolha de parto. A 
humanização do parto envolve a escolha consciente e autônoma da mulher 
parturiente dentre as técnicas científicas para a realização do parto. A mulher 
parturiente deve ser respeitada no seu direito de escolha de parto 
independente da sua condição econômica, social e informacional como 
decorrência do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Por muitos anos os alunos ficaram na mesma rotina 
em fazer cópias, aprender a pronunciar as letras e cobrir pontilhados 
não obtendo uma aprendizagem com métodos mais interessantes e 
aprimorados. Hoje em dia essas técnicas não foram cem por cento 
excluídas das escolas, pois os alunos realmente precisam de 
exercícios de fixação, porém, necessitam que essas atividades 
sejam planejadas para despertar o interesse dos alunos. E os jogos 
e brincadeiras são métodos que podem colaborar muito com a 
aprendizagem dos alunos. OBJETIVOS: Relatar a importância dos 
jogos e brincadeiras como instrumento pedagógico dentro da 
alfabetização dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foi desenvolvido um estudo com 
alunos do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola na 
zona rural de Presidente Bernardes-MG. Sendo acompanhado por 
mim de forma remota durante um ano. Foram realizadas atividades, 
brincadeiras, e contação de Histórias em salas virtuais e Whatssapp. 
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa mostram como os jogos 
e brincadeiras colaboram com a alfabetização dos alunos 
melhorando, também, o desenvolvimento com a socialização, 
participação e convívio com os demais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
No processo de ensino e aprendizagem o estudo permite concluir 
que os jogos e brincadeiras tem uma suma importância para 
evolução no ensino-aprendizagem e na parte cognitiva dos alunos. 
A atenção dada a esses alunos, os materiais elaborados, trabalhos 
em grupo, brincadeiras também são ótimas técnicas para a evolução 
desse aluno. 
 
REFERÊNCIAS: 
1. KISHIMOTO, T. M. (Org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3. ed. São 

Paulo; Cortez 1998. 
2. FRIEDMANN, A. Brincar: crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: 

Moderna, 1996. 
3. VIGOTSKY, L.S. A formação social da mental. São Paulo: eu Martins Fontes, 

1984. 
4. PIAGET, Jean. Psicologia e pedagogia. Trad. Por Dirceu Accioly e Rosa. 
 

Área do conhecimento CNPQ: 7.08.00.00- 6 - Educação 

about:blank
about:blank


93 

Encontro de Iniciação Científica - ENIC FDV 2021 - Viçosa-MG - 21 a 23 de outubro de 2021 
Anais... - Janeiro de 2022 - ISSN 2527-1520 

 
CHS-081 

 
MELHORES MEIOS DE OBTER SUCESSO EM UM 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA CIDADE DE VIÇOSA-MG. 
 

Lorena Oliveira RIBAS (Curso de Administração, FDV, Viçosa-MG) 
Márcio Balduino SARAIVA (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Michel Lopes DUARTE (Coorientador, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Gestão eficiente, Consultório odontológico, Viçosa. 
Agência de fomento: FDV 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O sucesso de um consultório odontológico está 
relacionado a dois fatores primordiais: a competência técnica nos 
procedimentos desenvolvidos e a capacidade de aplicação de uma 
gestão eficiente. Além disso, deve-se dar a devida atenção para outros 
fatores que são essenciais para o bom funcionamento, tais como: o 
número de colaboradores contratados em relação às atividades 
realizadas, para que não haja sobrecarga de trabalho e a harmoniosa 
gestão do tempo durante a prestação do tratamento odontológico. Este 
estudo de caso visa analisar o ambiente de trabalho de um consultório 
odontológico, na cidade de Viçosa-MG. O consultório objeto deste 
estudo é conhecido pela excelência dos serviços prestados, 
competência e resultados satisfatórios do profissional para os seus 
clientes. Essa excelente reputação decorre do uso dos melhores 
insumos no tratamento, além do profissional se empenhar para que os 
pacientes fiquem satisfeitos com os resultados e tenham a garantia da 
durabilidade do serviço. Entretanto, o consultório apresenta algumas 
questões a serem estudadas e melhoradas para um melhor 
desempenho, boa convivência no local de trabalho e mais conforto no 
atendimento aos seus pacientes. OBJETIVOS: Este estudo de caso tem 
por objetivo aplicar meios de melhoria no ambiente de trabalho no 
relacionamento entre empregador e seu colaborador, permitindo o 
planejamento, organização e a melhoria das condições de trabalho. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Este estudo de caso possui uma 
abordagem qualitativa, em que busca analisar os meios de gestão e 
desempenho em um consultório odontológico. A pesquisa em questão 
pode ser classificada como sendo de natureza aplicada, já que se 
caracteriza pelo interesse prático, ou seja, objetiva a geração de 
conhecimentos para a aplicação prática, visando solucionar problemas 
que ocorrem na realidade. Quanto aos objetivos é uma pesquisa de 
natureza exploratória, pois busca conhecer com maior profundidade o 
assunto, proporcionando maior flexibilidade com o problema e visando 
torná-lo mais claro. RESULTADOS: O consultório funciona com um 
dentista, que é o proprietário do local, e tem uma funcionária contratada 
para exercer todas as funções em seu local de trabalho. Sendo assim, 
este estudo buscou encontrar meios de reduzir as funções da 
colaboradora, de forma que não prejudique o funcionamento do 
consultório, ou mesmo avaliar a necessidade de contratação de mais 
colaboradores para auxiliar as atividades realizadas no local de trabalho. 
Considerou-se também a possibilidade de um único colaborador realizar 
todas as atividades do consultório, mas para isso o mesmo seria 
remunerado, proporcionalmente, em relação às funções 
desempenhadas. O principal resultado foi obtido ao melhorar a gestão 
do tempo destinado à realização de cada procedimento odontológico. 
Esse procedimento buscou otimizar a forma de agendamento dos 
horários dos procedimentos de cada paciente, sem que haja sobrecarga 
de trabalho para o dentista e sua auxiliar. Essa otimização da agenda 
reduziu o número de pacientes aguardando atendimento, bem como 
buscou reduzir o número de pacientes com horários mais prolongados 
no mesmo dia. Esse estudo de caso também contribuiu para não ocorrer 
atraso com os próximos pacientes agendados, reduzindo-se assim o 
estresse e desconforto para o cliente e o dentista. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Empreender não é uma tarefa fácil no Brasil e, quando 
pensamos na área da saúde, é fundamental ser ainda mais preciso nas 
escolhas para ter êxito no setor. No entanto, tendo um bom poder de 
observação e tomando algumas atitudes estratégicas, é perfeitamente 
possível ter um consultório odontológico de sucesso. O fato é que, como 
em qualquer segmento, quem aposta na diferenciação e na qualidade 
sempre consegue melhores resultados. 
 
REFERÊNCIAS: 
1. ASSIS, B. Gestão e estratégia, marketing. Disponível em: 
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Palavra-chave: Brincadeira, educação, ludicidade 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa apresenta como tema central a 
brincadeira na educação infantil. Nesta temática buscamos 
desvendar o problema de como incluir, de forma eficaz, a importância 
da brincadeira no desenvolvimento infantil. De acordo com Piaget: 
“O lúdico é uma característica fundamental do ser humano, do qual 
a criança depende para se desenvolver. Para crescer, brincar e para 
se equilibrar frente ao mundo precisa do jogo. Aprender brincando 
tem mais resultados, pois a assimilação infantil adapta-se facilmente 
à realidade.” (PIAGET apud SANTOS, 2001, p. 173), ou seja, é 
consenso que o desenvolvimento humano está diretamente 
associado à brincadeira e ao lúdico. OBJETIVOS: O objetivo desta 
pesquisa foi verificar como incluir de forma eficaz a brincadeira no 
processo de ensino e aprendizagem. Entende-se que a brincadeira, 
dependendo da forma que é trabalhada, pode ser impulsionadora do 
desenvolvimento infantil. ABORDAGEM METODOLÓGICA: Trata-
se de um estudo de campo com natureza explicativa, de ordem 
qualitativa. Para isto, foi feita uma coleta de dados com um 
questionário direcionado para duas professoras que atuam na área 
da educação. Uma delas atua em uma escola de ensino 
fundamental, já a segunda profissional atua no CRAS “Bem viver”; 
no município de Canaã-MG. RESULTADOS: Os resultados desta 
pesquisa são fruto dos dados coletados com através dos 
questionários, e depois analisados com vistas no Referencial teórico. 
Nos relatos das professoras, percebemos a presença de uma 
diversidade de assuntos relacionados ao lúdico na educação. Com 
efeito, podemos destacar dois temas que são decisivos no 
desenvolvimento infantil, são eles A importância do lúdico na 
educação infantil, e também como o lúdico contribui para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Foram discutidos os 
principais desafios no ensino lúdico com as crianças, as professoras 
informam que a principal dificuldade está na compreensão da família 
e de alguns profissionais. Vale lembrar também que a Criança é 
portadora de direitos e conforme a Constituição Federal de 1988: 
 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Art. 227 da Constituição Federal de 1988, grifo nosso) 

 
Notadamente, o lúdico e as brincadeiras representadas pela 
expressão “lazer” figuram entre os principais direitos que devem ser 
assegurados à criança. As professoras também abordam sobre os 
benefícios das brincadeiras e das atividades lúdicas no 
desenvolvimento para aprendizagem da criança. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Podemos concluir que é de suma 
importância a brincadeira na educação, pois através das brincadeiras 
e atividades lúdicas, as crianças desenvolvem vários conhecimentos 
e habilidades que muito favorecem a aprendizagem. 
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Palavras-chave: Família; Escola; Ensino regular. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Um dos desafios que a escola enfrenta diariamente 
é a falta de participação dos pais na vida escolar dos filhos. Esse 
assunto é muito discutido pois, além da participação dos pais 
colaborar com o ensino-aprendizagem, existindo o diálogo do 
professor com os pais as dificuldades de cada aluno podem ser  
discutidas e buscando juntos soluções para esses alunos e filhos. 
OBJETIVOS: Este trabalho busca compreender a importância da 
relação entre a escola e a família no desenvolvimento escolar dos 
alunos, pois é um assunto muito discutido entre os professores e 
profissionais dessa área no ambiente escolar. É importante também 
as pesquisas e questionamentos nesse aspecto para surgir 
entendimento com propósitos de melhorar o ambiente escolar e seus 
sujeitos. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A pesquisa foi realizada 
em uma escola pública na zona rural da cidade Presidente Bernardes 
e teve como instrumentos livros, revistas e entrevistas feitas com 
uma professora do primeiro ano do ensino fundamental. 
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa mostram que os alunos 
que tem um acompanhamento da escola juntamente com os pais tem 
um desenvolvimento muito maior em relação aos alunos que não 
tem. Sendo observado a melhora no ensino-aprendizagem, 
socialização, participação e convívio com os demais. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: No processo de ensino e aprendizagem 
o estudo permite concluir que a participação da família/escola tem 
uma suma importância, pois podem ser discutidos assuntos e criar 
soluções para evolução no ensino-aprendizagem e na parte cognitiva 
dos alunos.  
 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chave: educação, tecnologia 
Agência de fomento: FDV (Faculdade de viçosa) 
 
INTRODUÇÃO: A tecnologia tem feito diferença no cotidiano. A cada dia que passa surge uma 
tecnologia diferente que cabe no bolso, pelo tamanho e também pelo preço. A tecnologia 
melhora a comunicação entre as pessoas, encurtando distâncias, pois através dela é possível 
conversar em tempo real com outras pessoas, digitalizar fotos ou documentos, resolver 
situações e assuntos por meio do celular ou outros dispositivos tecnológicos. Observa que a 
tecnologia vai inovando a cada dia e para acompanhar tantas mudanças precisamos estar 
dispostos a aprender e aptos para trabalhar com ela. A inserção de tecnologias como 
ferramenta pedagógica na sala de aula pode auxiliar o professor a motivar os alunos, porque 
faz parte do cotidiano de todos ou de boa parte da população brasileira. Refletindo sobre as 
contribuições que a tecnologia pode trazer para o fazer pedagógico é que este trabalho 
problematiza: como o Professor pode utilizar a tecnologia como ferramenta pedagógica? 
OBJETIVO: O objetivo deste estudo é mostrar a importância da tecnologia da educação, como 
ferramenta pedagógica na sala de aula, através dos meios e equipamentos do uso cotidiano. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Utilizou-se a metodologia qualitativa por meio da pesquisa 
bibliográfica, fundamentada em autores que tratam da temática, por meio de: livros, artigos 
acadêmicos e internet. Foi necessário pesquisar em autores como: Agostinho de Neto (2019), 
MBC (2018), França (2018), Queiroz (2018), os quais possibilitaram maior compreensão à 
respeito do assunto e  contribuíram para a formulação deste trabalho. RESULTADOS: A 
tecnologia pode ser um aliado muito importante para motivar os alunos, visto que algo novo, 
aguça a curiosidade deles. A escola precisa modernizar suas práticas pedagógicas porque faz 
parte da informação, da comunicação e da motivação, é útil, tudo muito conectado, rápido, 
online, ao vivo. Para Agostinho de Neto (2019, p.01) a inovação tecnológica presente no 
cotidiano pode proporcionar o uso de modernos recursos didáticos na escola, e promover 
melhorias no processo de ensino e aprendizagem. Através da internet nos comunicamos com 
várias pessoas a longa distância, assistimos e fazemos vídeos, enviamos áudios e fotos. Inserir 
esses recursos na educação pode ser um incentivo a mais para o aluno e para o professor. 
Como reconhece França (2018, p.01) “fazer uso da tecnologia na educação já é uma 
necessidade inadiável, reconhecida por todo profissional do ensino que anda atualizado com 
as últimas tendências na área”. Queiroz, (2018)  aponta algumas possibilidades que podem 
auxiliar o processo didático: redes sociais para compartilhamento de informações, de vídeos e 
discussão de determinados assuntos; plataformas wikis e fóruns para a construção de trabalhos 
coletivos; blogs para a publicação de trabalhos realizados em sala de aula, simuladores, jogos, 
entre outros. Essa autora destaca que “inserir ferramentas tecnológicas na sala de aula não 
implica apenas em mudanças tecnológicas, mas em mudanças de concepções e paradigmas 
dos professores sobre o modo como se aprende, interage e se constrói o conhecimento” 
Queiroz, (2018, p. 6). Nesse sentido França (2018, p.01) alerta que para que os recursos sejam 
usados de modo a trazer melhorias efetivas para a escola, é necessário preparar os grupos 
afetados por ela, ou seja corpo docente e funcionários, pais e responsáveis e alunos. Também 
é necessário entender as demandas dos alunos para saber, dentre outros, os tipos de aparelhos 
tecnológicos, programas e aplicativos, que usam. Outra coisa é identificar os problemas em sala 
de aula, pois conforme França (2018, p.3) somente com todas as informações é possível traçar 
um plano de melhoria em longo prazo. Queiroz, (2018, p. 5) sugere algumas competências e 
habilidades para transformar informação em conhecimento e desenvolver o gosto por aprender:  
escolher as informações importantes e transformá-las em conhecimento, relacionando-a com a 
vida; comunicar-se em todas as linguagens oral, escrita, áudio-vídeo-gráfica e desenvolver 
formas de interação sensorial, intelectual, emocional, criativa e organizada; desenvolver valores 
de solidariedade, respeito, diversidade, interação, colaboração, a criatividade e a capacidade 
de ousar, de inventar, de inovar e de avaliar os riscos. França (2018, p.3) traz sugestões de uso 
da tecnologia na sala de aula para: estimular a leitura e para a avaliação do aluno: Segundo 
essa autora “é possível, sim, usar o universo digital para incentivar o hábito de ler”, usando 
tablets, smartphones e até e-readers, para, dentre outros, acessar aplicativos que permitem 
consulta a dicionários, livros digitais, audiolivros e até bibliotecas que fazem empréstimos de e-
books. Quanto a avaliação a autora afirma que “as provas digitais podem ser corrigidas por 
computador e ainda fornecem automaticamente dados sobre o desempenho dos estudantes 
para análise e comparação pelos gestores”. A autora afirma que além de diversificar, a 
avaliação enriquece a experiência e aumenta a segurança e entusiasmo dos alunos com os 
estudos. Também alerta para a necessidade de moderação do uso da tecnologia na sala de 
aula, e com isso o professor pode “direcionar a capacidade dos estudantes de usar os aparelhos 
eletrônicos em seu próprio benefício” e conforme França (2018, p.4) o uso consciente da 
tecnologia na escola, auxilia em: “combater o cyberbullying e outras formas de preconceito; 
reduzir a distração causada pelos smartphones e aparelhos mobile; equilibrar o tempo que os 
estudantes dedicam aos jogos eletrônicos, aos estudos e à prática de atividades físicas; orientar 
a pesquisa em fontes on e off-line confiáveis, aumentando o senso crítico dos alunos”. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Brasil ganha 10 milhões de internautas em 1 ano, é o que 
apontam os dados do IBGE/2017. O celular lidera como meio de conexão e “a principal 
finalidade de acesso à internet no Brasil é enviar mensagens de texto, voz ou imagens por 
aplicativos diferentes de e-mail”. Ou seja, é o uso das redes sociais como Facebook, Instagram 
e Whatsapp. Hoje em dia a inclusão digital é essencial para os cidadãos de modo geral e, 
principalmente para a universalização da informação.  Da mesma forma que ela é importante, 
temos que tomar alguns cuidados, desde os arquivos que recebemos através de e-mails, o 
acesso a internet deve ser seguro para evitar roubo de senha, danificando o equipamento. De 
acordo com os autores aqui pesquisados é necessária uma estrutura apropriada nas escolas, 
profissionais capacitados para o uso dos equipamentos para instruir aos usuários quando 
necessário e o uso consciente dos alunos sabendo dividir o tempo de maneira produtiva, o uso 
excessivo pode ser prejudicial a saúde. Incluir a tecnologia na sala de aula pode estimular os 
alunos a aprender e ensinar despertando a curiosidade através de novas experiências e 
contribuindo para o seu desenvolvimento. 
 
REFERÊNCIAS: 
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Palavras-chave: Tecnologia, Educação, Escola. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: No meio acadêmico vários estudos reconhecem que 
a inserção de tecnologias como ferramenta pedagógica na sala de 
aula pode auxiliar o professor a motivar os alunos. O momento atual, 
tomado pela pandemia do novo coronavírus e a impossibilidade de 
aglomerações impediu o ensino presencial que passou a ser 
realizado remotamente. Compreender as experiências vivenciadas 
com o ensino e a aprendizagem, nesse período, pode contribuir para 
identificar as necessidades e as potencialidades do uso da 
tecnologia na educação de modo geral. Além de aulas virtuais, a 
tecnologia permite a interação com os alunos e com outros 
professores, além da realização de reuniões e o envio de atividades, 
trabalhos, por meio de arquivos e, dentre outros, áudios para 
comentar e esclarecer sobre a atividade solicitada pelo professor 
OBJETIVO: O objetivo deste estudo, nesse momento foi discutir a 
educação mediada por tecnologias em tempos de isolamento social 
e identificar as medidas adotadas pelo governo mineiro para esse 
período. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A metodologia, de 
abordagem qualitativa, foi: a pesquisa bibliográfica com autores que 
abordam o uso na tecnologia na educação e documentos, estudos e 
publicações relativas ao contexto atual de pandemia. 
RESULTADOS: No desenvolvimento desse estudo abordou-se o 
contexto da pandemia do coronavírus em 2020, apurando-se que a 
tecnologia tem sido uma grande aliada para viabilizar o processo de 
ensino aprendizagem, apesar do acesso restrito dos estudantes. 
Observou-se também que parece haver um consenso entre 
professores, pesquisadores, educadores e pessoas da área de modo 
geral, de que a escola com o ensino presencial continuará sendo 
local de aprendizagem e interação no futuro. Porém esse período 
está revolucionando a educação como afirma Boto, 2020 um futuro 
que vai “mobilizar de maneira inteligente as ferramentas e 
plataformas da internet”. Porém isso exige dos educadores, 
criatividade, inventividade, coragem pra atuar, respeitando as 
tradições e com atenção a todos os alunos. Identificou-se ainda que 
as medidas adotadas na rede estadual e municipal de ensino de 
Minas Gerais, direcionadas aos alunos da educação básica mineira 
contaram com três frentes de atuação com funções complementares: 
Plano de Estudo Tutorado (PET); o programa de TV “Se Liga na 
Educação”, em parceria com a Rede Minas; e o aplicativo Conexão 
Escola. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que aproveitar esse 
momento revolucionário para a educação formal incluindo, no futuro 
próximo, a tecnologia na sala de aula poderá ser um caminho para 
estimular os alunos a aprender e ensinar despertando a curiosidade 
através de novas experiências e contribuindo para o seu 
desenvolvimento. Porém é necessário não só a inclusão digital mas 
uma estrutura apropriada nas escolas e a capacitação dos docentes 
para o uso dos equipamentos e a criação de metodologias que 
utilizem as tecnologias na educação de modo a favorecer a 
aprendizagem. 
 
REFERÊNCIAS:  
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ANÁLISE DO ESTOQUE DE UMA GRANJA DE SUÍNOS 
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Palavras-chave: Granja de suínos, Gestão de estoques, Piranga. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Sabe-se que o estoque é responsável por grande 
parte dos gastos de uma empresa, podendo chegar a acometer 
grande parte do seu orçamento. É preciso analisar os custos 
relacionados a manter o estoque, bem como os custos da falta dele, 
visto que a falta do produto em estoque pode acarretar a perda da 
venda, bem como a potencial perda do cliente. Nesta pesquisa 
propõe-se analisar o processo de gestão de estoque de uma granja 
de suínos, localizada em Piranga-MG. A granja em estudo atua a 
cinco anos de mercado, produzindo suínos para venda aos 
frigoríficos de suínos localizados na Zona da Mata Mineira. A Granja 
Córrego da Onça lida diariamente com a gestão de diversos 
estoques, entre eles o estoque de suínos e de diversos insumos para 
a fabricação de ração, tais como: milho, sorgo, soja e outros. Por se 
tratar de uma empresa em que sua principal atividade é a produção 
e comercialização de suínos para frigoríficos, a mesma não pode 
ficar sem estoque deste produto, visto que isso acarreta em perda 
de vendas e insatisfação dos clientes. OBJETIVO: Esta pesquisa 
tem por objetivo analisar o processo de gestão de estoques de uma 
granja de suínos, localizada em Piranga-MG. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Esta pesquisa possui natureza descritiva e 
abordagem metodológica qualitativa. A pesquisa foi realizada a partir 
da observação direta do controle dos estoques da granja em estudo. 
RESULTADOS: A partir da observação dos estoques da granja de 
suínos verificou-se que os estoques, principalmente, o de suínos 
para engorda é responsável por grande parte dos gastos da 
empresa. Neste sentido, a gestão do estoque de suínos é essencial 
para a empresa, visto que a sua comercialização é a principal 
atividade da empresa e, consequentemente, a responsável pela 
maior fonte de receita da empresa. A granja utiliza como método de 
controle de estoque o PEPS, primeiro item que entra é o primeiro que 
sai, principalmente, se tratando do estoque de suínos que precisam 
ter um peso médio de 100 quilos e período de engorda de 160 dias, 
para serem comercializados. Além disso, deve-se ter atenção ao 
controle do estoque dos insumos de produção, como milho e soja, 
por influenciarem diretamente nos custos de produção e, 
consequentemente, sobre a rentabilidade da empresa. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante das observações feitas, pode-se 
verificar que a granja em questão possui um estoque tanto de suínos 
quanto de materiais utilizados na fabricação da ração organizado e 
de fácil identificação e controle destes materiais. Além de ser uma 
empresa que entende a importância de manter a organização e o 
controle do estoque de mercadorias, para que não falte produto para 
atender a sua demanda, e para que seu cliente não fique insatisfeito. 
Para que assim, a empresa continue atuando por muito tempo no 
mercado de suínos. 
 
REFERÊNCIAS: 
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MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
 

Raquel da Silva FREITAS (Curso de Pedagogia, FDV, Viçosa-MG) 
  Renato Salles MATTOS (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 

Rajá Reda Zorkot SANT'ANNA (Coorientadora, FDV, Viçosa-MG) 
 

Palavras-chave: Música: Criança, Aprendizagem, Professor. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa apresenta como tema a música na 
educação de crianças e sua importância. Sabe-se que a música traz 
vários benefícios ao trabalho realizado pelo educador da educação 
infantil, podendo ser vivenciada em vários momentos do ambiente 
escolar. Em diferentes tempos e espaços, a música pode estar 
presente, como na hora do lanche e almoço, as crianças e 
professores podem fazer o uso das cantigas. Conforme o Referencial 
Curricular da Educação Infantil (1988), destacam-se os seguintes 
eixos de trabalho: Movimento, Artes visuais, Música, Linguagem oral 
e escrita, Natureza e sociedade, Matemática. Estes eixos foram 
escolhidos por se constituírem em uma parcela significativa da 
produção cultural humana que amplia e enriquece as condições de 
inserção das crianças na sociedade. Neste sentido a música é uma 
ferramenta que deve ser utilizada, pois instiga a curiosidade e motiva 
o aluno na aprendizagem e interação na sala de aula. OBJETIVO: O 
Objetivo desta pesquisa foi investigar como a música pode contribuir 
na aprendizagem das crianças especificamente nas salas de 
educação infantil. ABORDAGEM METODOLÓGICA: O estudo 
caracteriza-se em uma pesquisa bibliográfica, exploratória e 
qualitativa. Foi necessário buscar o estudo de autores que tratam do 
tema, os quais possibilitaram uma maior compreensão à respeito do 
assunto e que contribuíram para a formulação deste trabalho. 
RESULTADOS: A música faz parte das atividades rotineiras das 
creches, sendo a música um recurso que pode contribuir dentro de 
uma proposta interdisciplinar com as diferentes áreas do 
conhecimento, além de favorecer a socialização das crianças. A 
literatura demonstra que a música pode contribui para o 
desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico, 
além de ser facilitadora do processo de aprendizagem. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Todas essas considerações nos fazem 
constatar que não podemos deixar de desenvolver algumas 
estratégias que fazem parte das boas práticas nas salas de aula da 
educação infantil. A música e uma grande aliada no crescimento 
saudável da criança. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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LÚDICO COMO ESTRATÉGIA NA SALA DE AULA. 
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Palavras-chave: Ludicidade, Inovação educacional, Jogos 
escolares. 

Agência de fomento: FDV  
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Em todas as disciplinas escolares, considero o 
lúdico de grande importância. A atividade lúdica, como método de 
ação, abrange os sujeitos de forma dinâmica, provocadora e 
integradora dos conhecimentos. Tornando assim, o ensino 
significativo juntos aos educandos. É através do lúdico que desperta 
o interesse e a atenção dos alunos. OBJETIVO: Analisar as ações 
pedagógicas da sala de aula e fazer com que as aulas sejam cada 
vez mais atraentes, buscando a inovação no ensino. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: É um estudo de caráter qualitativo, realizado por 
meio de pesquisas bibliográficas, que se fundamenta em autores e 
livros que tratam dessa temática e que possibilitarão um maior 
suporte para a realização do trabalho. RESULTADOS: De acordo 
com o trabalho elaborado, é possível entender que a introdução do 
lúdico nas aulas, traz várias vantagens para o aluno e professor. 
Uma delas é que além do aluno aprender se divertindo, ele não tem 
preocupação de ser avaliado. Já a vantagem do professor, está no 
fazer novas práticas pedagógicas, inovar e trazer um diferencial para 
suas aulas, trabalhando as habilidades cognitivas e motoras. É 
importante lembrar também que, o lúdico exige materiais e recursos 
diferenciados, se modificados para a realidade escolar. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através dos jogos e brincadeiras, a 
criança consegue aprender e se desenvolver de uma maneira 
diferente do tradicional, saindo da acomodação para a inovação. O 
uso dos jogos didáticos tem tomado cada vez mais um espaço nas 
salas de aulas, sendo uma ferramenta eficaz e trazendo assim, a 
participação ativa dos alunos, onde é uma oportunidade para mostrar 
suas habilidades. Quando é produzido um jogo em sala de aula, é 
possível perceber a participação do aluno e claro, ele visualiza tudo 
aquilo que fez com mais interesse. Por meio dos jogos pode ser feita 
uma investigação do modo de pensar dos alunos, para ajudá-los a 
compreender os conteúdos escolares, superando suas dificuldades 
e construindo seus conhecimentos. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE UM 
ALMOXARIFADO HOSPITALAR EM VIÇOSA-MG. 

 

Beatriz Silva GRACIANO 
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Palavras-chave: Estrutura organizacional, Estoque, Almoxarifado. 
Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O almoxarifado é o local destinado a guardar e 
conservar materiais, até o momento em que serão utilizados pela 
organização. Nos hospitais o almoxarifado destina-se a guardar e 
conservar os materiais hospitalares, assegurando que estejam 
acondicionados em condições adequadas, na quantidade e no local 
corretos. Neste sentido, é imprescindível que os hospitais dêem 
atenção à gestão dos estoques de materiais disponíveis em seu 
almoxarifado, assegurando que não haja divergências de inventário 
e perdas de qualquer natureza. OBJETIVO: Este trabalho tem por 
objetivo analisar o processo de gestão de estoques de um hospital 
localizado em Viçosa-MG. ABORDAGEM METODOLOGIA: A 
principal meta do controle de estoques é descobrir e manter o nível 
ótimo de investimentos em estoque e minimizar os efeitos negativos 
da acumulação de materiais provenientes de vendas não realizadas, 
ajudando no ajuste do planejamento de produção e controle de 
perdas. Para isso, o gestor de produção deve se organizar seguindo 
os seguintes princípios: quanto comprar ou produzir; e, quais itens 
do estoque merecem mais atenção. No almoxarifado hospitalar, 
existem produtos que são imprescindíveis para o atendimento ao 
paciente, e a sua disponibilidade deve ser imediata, tendo a 
necessidade da existência de um estoque mesmo que não exista a 
movimentação do material. As falhas no processo geram muitos 
problemas para uma empresa, quando comprado em excesso ou 
devido a falta de disponibilidade em estoque. Vale lembrar que o 
excesso de material em estoque provoca um aumento nas despesas 
e a falta de material é perda de lucro. RESULTADO: O processo de 
gestão de compras do hospital visa manter um fluxo de compra 
correto, dentro da política de cada item e, sem prejudicar o 
atendimento do cliente (paciente), minimizando perdas e falhas 
operacionais. O almoxarifado por ser um setor estratégico na 
estrutura organizacional do hospital, sempre que possível deverá 
considerar: a maior proximidade com os usuários e, a preferência por 
locais de fácil acesso, ventilado e iluminado. Neste sentido, o 
almoxarifado deve ser um local que facilite a carga e descarga de 
mercadoria. A elaboração da estrutura organizacional de um 
almoxarifado visa o aproveitamento do espaço, da melhor forma 
possível, incluindo alguns critérios que são: o tipo, quantidade, peso 
e volume de materiais a armazenar; os materiais não podem ser 
armazenados diretamente em contato com o chão, devendo fazer o 
uso de prateleiras, estrados, etc; alturas máximas das pilhas e 
estantes; e, a sinalização e outras medidas de segurança do pessoal 
e patrimonial. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A estrutura 
organizacional de um almoxarifado é de fundamental importância 
para o funcionamento hospitalar, em virtude desse setor concentrar 
todos insumos para realização do atendimento médico, tratamento 
clínico e procedimentos cirúrgicos, além de seus respectivos 
medicamentos. A falta de insumos no almoxarifado pode inviabilizar 
o funcionamento do estabelecimento hospitalar. 
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APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UMA 
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Palavras-chave: Planejamento estratégico, Análise SWOT, 
Gestão de desempenho. 

Agência de fomento: FDV 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Todo líder busca tornar o seu ambiente de trabalho 
mais eficiente. Os funcionários se beneficiam de um ambiente seguro 
e caloroso, para que todos possam fazer uma contribuição 
significativa para o grupo de colaboradores. Neste sentido, quando 
as empresas buscam aprender mais sobre os seus funcionários, as 
mesmas aprendem a criar um ambiente que pode aumentar a 
produtividade e, portanto, obter maiores lucros. Essa é uma das 
melhores formas de melhorar o desempenho da empresa. Este 
trabalho foi desenvolvido em uma empresa de software e tecnologia 
da informação (TI) instalada em Viçosa-MG, com a finalidade de 
elaborar um plano estratégico para a organização e implementar 
melhorias internas. OBJETIVO: Este estudo de caso tem por objetivo 
elaborar o planejamento estratégico, em uma empresa de tecnologia 
da informação, através da aplicação da Matriz de SWOT.  
ABORDAGEM METODOLÓGICA: O estudo de caso em questão é 
descritivo e possui uma abordagem qualitativa. Sendo realizado a 
aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas. Esses 
questionários foram aplicados aos colaboradores da organização, 
como meio de coleta de dados, para obtenção de informações. Além 
da pesquisa dos questionários, foi feita também uma Matriz SWOT 
para constatar os pontos positivos e negativos dentro da organização 
e as ameaças e oportunidades de fora (Chiavenato, 2016). 
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa revelam que na visão 
dos colaboradores, o ambiente interno possui vários pontos fortes, 
tais como: soluções próprias desenvolvidas pela empresa, equipe 
qualificada, prestação rápida de serviços, atendimento 
especializado, eficiência, vantagem tecnológica por já estarem a um 
bom tempo no mercado. No entanto, o ambiente interno possui uma 
série de pontos fracos: falta de espaço para a equipe, não ter um 
bom marketing, falta mais capacitação profissional e também falta 
uma divisão melhor no ambiente de trabalho. No que diz respeito ao 
ambiente externo, as oportunidades são: o diferencial da marca, 
proposta inovadora, crescimento de novas empresas e formação de 
parcerias. Por outro lado, constatou-se como ameaças: o aumento 
nos preços dos produtos, concorrência e a crise econômica. Sendo 
assim, para conseguir as melhorias necessárias para a empresa 
obter um melhor desempenho está sendo estudado a possibilidade 
de incluir um modelo de gestão de pessoas no qual um de seus 
colaboradores será responsável em se capacitar na área e trazer um 
ambiente de trabalho mais motivador, com ideias que inspiram sua 
equipe a buscar mais conhecimento, ter melhor divisão nos setores 
e serem recompensados de alguma forma por se esforçar e trazer 
benefícios para a empresa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Investir no 
desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores é crucial 
para atingir um bom desempenho da organização no médio e longo 
prazo. A ênfase aqui está mais no perfil e estilo dos membros da 
equipe e em como cada profissional será capaz de aplicar seus 
conhecimentos e habilidades da maneira mais eficaz. Para ser mais 
assertivo, a avaliação de desempenho baseada em competência é 
essencial para diagnosticar as características que precisam ser 
melhoradas e otimizar os pontos que já estão.  Talentos individuais 
podem ser reconhecidos e incentivados, mas a contribuição por si só 
pode ter pouco impacto no resultado. O segredo está no treinamento 
e evolução de acordo com a situação e os objetivos desejados. 
 
1. CHIAVENATO, Idalberto. Fundamentos de administração. 1. ed. Rio de Janeiro: 
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PROPOSTA DE MELHORIA NO SETOR DE TEMPEROS DA PIF PAF 

UTILIZANDO A FERRAMENTA 5W2H. 
 
Jeferson de Oliveira PEREIRA (Curso de Administração, FDV, Viçosa-MG) 

Márcio Balduino SARAIVA (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Paulo Lima VERARDO (Coorientador, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Arranjo físico, Movimentação, Ferramenta 5W2H. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Devido ao aumento dos níveis competitivos entre as 
empresas é imprescindível que elas saibam utilizar da melhor forma seus 
recursos e arranjos físicos, visando a sobrevivência nesse cenário de 
incertezas e mudanças. Por isso, é importante que a empresa disponha de 
um arranjo físico bem elaborado para que evite desperdícios e tenha uma 
boa produtividade. A utilização da ferramenta 5W2H é uma grande aliada 
para a correção de problemas em arranjos físicos, uma vez que permite a 
identificação dos problemas e auxilia na atribuição de responsabilidades e 
em possíveis soluções. Para Candeloro (2008), o método 5W2H consiste em 
um tipo de checklist utilizado para garantir que a operação dentro da 
organização seja conduzida sem nenhuma dúvida por parte dos líderes e 
subordinados. Os 5W correspondem às seguintes palavras do inglês: What 
(o quê), Who (quem); Where (onde); When (quando) e Why (por que). Os 
2H referem-se aos termos: How (como) e How Much (quanto custa). 
OBJETIVO: Este estudo de caso tem por objetivo demonstrar como a 
ferramenta 5W2H foi fundamental para a organização do setor de temperos, 
em uma empresa de alimentos localizada em Viçosa - MG, promovendo 
melhoras na produtividade e reduzindo o esforço físico dos funcionários. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa com 
abordagem descritiva e quali-quantitativa. Durante o trabalho foram 
realizadas entrevistas com os gestores e responsáveis, além do 
acompanhamento direto no setor onde foi executado o projeto para 
observação do espaço físico e análise das etapas envolvidas no processo. 
RESULTADOS: Para atender os objetivos específicos da pesquisa, foi 
realizado um acompanhamento diário das atividades, verificando a forma de 
execução. Além disso, foi questionado aos funcionários do setor quais 
pontos eles consideravam passíveis de melhorias. Após coleta e análise dos 
dados, concluiu-se que, o ponto mais crítico era o excesso de movimento 
com carga, pois, as balanças onde eram realizadas as pesagens dos 
temperos estavam distantes da matéria-prima, o que acarretava em um 
maior desgaste físico dos funcionários ao longo do dia. Outro ponto relevante 
constatado foi em relação a organização do setor, pois os produtos eram 
armazenados em locais aleatórios e sem identificação, o que acarretava em 
tempo perdido e atraso no processo. Visando solucionar as deficiências 
encontradas, foi elaborado um plano de ação através da ferramenta 5W2H, 
definindo as principais responsabilidades em sua aplicação prática, 
apresentadas no quadro a seguir. 
 
Figura 1: Plano de ação 5W2H 

5W 2H 
O quê? 
(What?) 

Por quê? (Why?) 
Onde? 

(Where?) 
Quem? 
(Who?) 

Quando? 
(When?) 

Como? (How?) 
Quanto custa? 
(How Much?) 

Alteração no 
arranjo físico 

Para aproximar a 
matéria-prima dos 

funcionários 

Sala de 
temperos 

Líderes / 
responsávei

s 
N/D 

Elaborar um 
arranjo que atenda 
às necessidades 
dos funcionários 

Sem custo 

Confecção de 
uma mesa 

móvel 

Facilitar o 
transporte de 

produto acabado 

Sala de 
temperos 

Manutenção N/D 
Uma mesa com 

rodas que facilite a 
mobilidade 

R$500,00 

Identificação 
com placas 

Facilitar a 
localização dos 

recursos 

Sala de 
temperos 

Funcionário
s do setor 

N/D 
Definir e identificar 

a localização de 
cada objeto 

Sem custo 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo contribuiu com a organização através 
de um levantamento crítico e minucioso dos pontos passíveis de melhorias, 
o que proporcionou o entendimento das dificuldades enfrentadas pelos 
funcionários. O estudo obteve bons resultados com baixo gasto de capital. 
A ferramenta 5W2H foi de grande relevância para o estudo, demonstrando 
de forma objetiva as principais responsabilidades, na implantação e na 
continuidade do processo de melhoria, proposto ao longo do estudo. 
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Palavras-chave: Direitos sociais, COVID-19, Políticas públicas. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Em meados de dezembro de 2019 a vida de todas pessoas 
no mundo começava a mudar, a Covid-19 acabava de surgir e com ela, uma 
pandemia global. Por se tratar de uma doença infecciosa causada pelo 
espalhamento do Vírus SARS-COV-2, em março de 2020 a economia 
brasileira se fragilizava juntamente com a população, por causa de mortes, 
impactos na economia e da nova rotina de vida, fazendo com que o Estado 
procurasse políticas públicas com urgência, para resguardar os direitos sociais 
de um cidadão. Direitos esses, que atuam com a finalidade de proteger o bem 
comum e assegurar uma vida digna. OBJETIVOS: O presente trabalho visa 
destacar a importância de políticas públicas e o apoio do Estado em meio a um 
momento delicado. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A Metodologia usada 
foram revisões literárias e pesquisas qualitativas para entender possíveis 
impactos da pandemia no Brasil. RESULTADO: A Priori, entende-se que 
políticas públicas são ações do Governo que impactam na vida dos cidadãos. 
Preliminarmente, observou-se que Brasil se encontra entre os países mais 
expostos à pandemia da COVID-19, e tal questão poderia ser confirmada pela 
grande dimensão territorial ou pela imensa população do país. Dessa forma, 
por se tratar de um momento complexo a saúde pública, o SUS (Sistema Único 
de Saúde), conhecido por ser um dos maiores programas de políticas públicas 
do mundo, se encontrava em um momento de grande pressão e dificuldade, 
pois a capacidade dos serviços e de atendimentos não são capazes de atender 
a todos de uma só vez e, todo o sistema é dependente da economia do Estado, 
a qual se encontra fortemente afetada.  Seguindo as medidas realizadas por 
outros países, o Brasil teve que tentar se adaptar em diversas cidades com o 
fechamento dos comércios e das áreas públicas, adotando um sistema 
conhecido como ‘’Lockdown’’. Sistema esse, que colocaria em dúvida as 
relações de liberdade e os Direitos Fundamentais, por se tratar de medidas 
restritivas de locomoção e de liberdade. Entretanto, por mais que esse sistema 
resultasse em uma diminuição de contato humano, os impactos negativos 
poderiam ser maiores que os resultados, ocasionando grande aumento na 
desigualdade do país. Por mais que a propagação do vírus fosse reduzida, 
outros problemas foram surgindo. Nexo Jornal (2021) realça que a pobreza e 
a desigualdade podem afetar todas áreas da sociedade, em razão dos vários 
impactos advindos dessa problemática, que vão desde a forma de 
sensibilização do padrão de vida de uma pessoa, até os cuidados mais básicos 
dos cidadãos. De acordo com o Senado Federal, o Governo gastou mais de 
509 bilhões de reais somente em 2020, no enfrentamento da COVID-19, 
gastos esses que se dividem em: a auxílio emergencial, programa de socorro 
a estados e redução de jornadas e suspensão de contratos (Senado Federal, 
2020). Além disso, dados do IBGE demonstram que os benefícios tiveram 
grande impacto, assegurando que os brasileiros que perderam o emprego não 
ficassem em situação de miséria (IBGE, 2020). Um estudo do Centro de 
Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da FEA-USP, estimou que, 
sem auxílio, o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro teria caído entre 8,4% e 
14,8% em 2020 - muito pior que o resultado registrado de 4,1%. Ou seja, o 
auxílio emergencial foi importante para desestimular uma recessão que, por si 
só, já teve proporções históricas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: De acordo com 
os dados apresentados, torna-se indiscutível as mudanças advindas da 
pandemia global. Mas, não se deve limitar apenas ao olhar de problemas. 
Todavia, a pandemia modificou não só as finanças públicas, mas toda a rotina 
da população. Acarretando assim, em uma mudança em todos níveis da 
sociedade, trazendo novas formas de se pensar e um olhar para o futuro. 
Concluindo assim, que a pandemia da Covid-19 tem se tratado de um 
momento delicado e de cautela, sob o qual, trouxe uma visão apressada a 
respeito da alocação de recursos, resguardando aqueles que estão em 
situação de vulnerabilidade sem que sejam afetados os direitos do bem 
comum. Cumprindo assim, o Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 
1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade” (BRASIL, 1988). 
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HOMESCHOOLING: A EDUCAÇÃO DOMICILIAR EM TEMPOS DE 

PANDEMIA E INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA DECISÃO DO STF. 
 

Eduarda Costa de PAULA (Curso de Direito, FDV, Viçosa-MG) 
Poliana Aroeira Braga Ferreira DUARTE (Orientadora, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Covid-19, Pandemia, Educação domiciliar, STF.  
Agente de fomento: FDV 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Em 1970, nos Estados Unidos, surgiu à ideia da educação 
de crianças em domicilio, mesmo com alguns países adotando a ideia, 
atualmente, os Estados Unidos é um dos maiores países com adeptos a 
esse tipo de educação. Países, como, Alemanha e Suécia consideravam a 
educação domiciliar como crime. Em contrapartida, com início da pandemia 
Covid-19, para salvar o ano letivo, os países aderiram ao ensino não 
presencial, contando com as famílias para um melhor aprendizado online. A 
Constituição Federal de 1988 assegura a educação como um direito 
fundamental sendo dever do Estado e da família. Portanto, de acordo com o 
julgado do Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso 
Extraordinário 888815, onde alega que o ensino domiciliar não é um meio 
legal para cumprir o previsto na Constituição, em discussão para que 
fiscalize o rendimento e frequência do aluno, o STF diz não haver 
regulamentação para fiscalizar um ensino em domicilio, pontuando também 
a necessidade de socialização iniciando na infância. Simultaneamente, a 
decisão do STF divide opiniões e de acordo com Monica Labuto, juíza titular 
da 3°Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, afirma que outras 
medidas deveriam ser tomadas para melhorar a qualidade de ensino nas 
escolas fazendo com que os estudantes não fiquem “isolados” em um ensino 
domiciliar. Nesse âmbito, podem-se observar juntamente grandes desafios 
sofridos tanto pela família/alunos quanto pelos professores nessa 
modalidade de ensino, em decorrência da pandemia Covid-19, um pais 
como Brasil, que há milhares de crianças e adolescentes sem acesso a 
internet, famílias que não tiveram o estudo tendo que se adaptar a ajudar 
seus filhos, ansiedade afetada pelo isolamento e dentre outras situações na 
qual se torna impactante. OBJETIVOS: Este trabalho tem como objetivo 
mostrar e analisar os impactos da educação domiciliar em uma pandemia, 
expondo, a atual situação que se submete a decisão do STF. ABORDAGEM 
METODOLOGICA: Este trabalho tem como fonte os artigos científicos, STF 
e Constituição federal, focando a revisão bibliográfica, acerca da educação 
domiciliar na pandemia. RESULTADOS: Inegavelmente, em tempos de 
pandemia, o estudo não poderia ser diferente visto que a taxa de mortalidade 
por Covid-19 está crescendo cada vez mais, sendo evidente que de acordo 
com o artigo 196 da Constituição Federal, o Estado deve garantir o direito à 
saúde de todos, assim como procede, independentemente do rendimento do 
aluno. Em relação, a socialização como o STF havia pontuado, a família é o 
primeiro ambiente onde a pessoa irá conviver com diferenças, tendo contato 
também com a hierarquia que é um sistema na qual ela irá viver na 
sociedade. E, assim como, a juíza Monica Labuto (IBDFAM, 2018), afirma 
que, a modalidade de ensino domiciliar torna o meio de socialização da 
criança frágil, pode-se associar também a questão da pandemia Covid-19, 
na qual os estudantes sofrem com ansiedade e demais transtornos pelo fato 
do isolamento, tornando-as mais vulneráveis a um aprendizado qualitativo e 
benéfico. Porém, a maioria das famílias não pode contribuir 
significativamente devido a problemas citados anteriormente, sendo um 
deles, a falta de acesso à internet, que atualmente, há 45,9 milhões de 
famílias no Brasil (IBGE, 2020) necessitando deste acesso e sem ele seria 
impossível estudar diante a pandemia. Obviamente, a metodologia de 
ensino domiciliar seria diferente, os pais procurariam desenvolver a criança 
gosto pelas aulas, um método eficiente de conhecimento, que nas escolas, 
muitas das vezes não é possível, por possuir muitos alunos em uma sala e 
isso, de certa forma, dificulta a comunicação entre professor e aluno. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desta forma, é necessário certo entendimento 
das escolas em relação a essas famílias necessitadas, atribuindo uma 
melhor condição de estudo sem o uso da internet e também necessária uma 
atenção do STF de acordo á incidência na qual foi relatada para que haja 
uma nova medida a ser tomada, em relação ao estudo domiciliar e a 
repercussão do mesmo no aprendizado de crianças e adolescentes. 
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Palavras-chave: Marketing digital, Análise de métodos, Melhor 

desempenho. 
Agência de Fomento: FDV 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Muitas empresas brasileiras já entenderam a 
importância do marketing digital. Pode-se notar que houve um 
grande crescimento em clientes que estão investindo recursos na 
internet e colhendo bons frutos desse investimento. Além de toda a 
visibilidade on-line, outros fatores mostram a sua importância: ajuda 
a construir uma audiência qualificada para a marca, tem um 
investimento mais baixo quando comparado ao marketing tradicional 
e ainda proporciona resultados reais e mensuráveis. A empresa 21 
Bitz Marketing Digital atua na divulgação do marketing digital de 
empresas que contratam os seus serviços. O propósito da 21 Bitz é 
fazer a divulgação de empresas, através de plataformas digitais, 
fazer com que as pessoas encontrem em uma determinada empresa 
o que estão procurando. OBJETIVOS: Este trabalho tem por objetivo 
analisar como as técnicas de Teoria das Organizações podem 
solucionar problemas de planejamento e organização em uma 
empresa de marketing digital, localizada em Viçosa-MG. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: O estudo foi desenvolvido com 
base no método descritivo, pois tem como objetivo descrever as 
características de determinado fenômeno, estabelecendo relações 
entre as possíveis variáveis. RESULTADOS: Para obter os 
resultados desejados, a primeira ação foi a realização de uma 
reunião com todos os funcionários, com a finalidade de informar aos 
funcionários como será realizado o planejamento e organização 
interna da empresa, incluindo à rotina de trabalho, em prol de 
melhorar os resultados da empresa. O segundo passo foi conhecer 
o funcionamento da empresa, ou seja, elaborar em conjunto, um 
fluxograma que contenha os processos da organização. É 
necessário discutir como a empresa está funcionando e como ela 
deve funcionar. No terceiro passo realizou-se o planejamento 
estratégico da empresa. Essa é a fase de se criar um plano de ação, 
de estabelecer, com todo o grupo, as rotinas prioritárias, os limites 
de controle, os indicadores de qualidade, os métodos que serão 
utilizados, a frequência com que se realizará cada atividade e os 
responsáveis pelo controle das ações. No quarto passo executou-se 
tudo o que foi acordado pelo grupo. Deve haver um compromisso 
com a mudança de hábitos, com a organização do local de trabalho, 
com os hábitos e com a programação diária, que deve ser cumprida. 
Por fim, o quinto passo fez-se uma verificação dos efeitos positivos 
e negativos do estabelecimento das práticas relacionadas ao 
planejamento e organização da empresa. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Pode-se perceber a importância do planejamento e 
organização, se bem aplicados podem servir como uma grande 
ferramenta para o gestor empresarial, tornando a empresa mais 
competitiva e, principalmente, diferenciar-se de seus concorrentes. 
A utilização correta do planejamento e organização, incluindo rotina 
de trabalho adequada são fatores que podem influenciar no 
desempenho final da organização. No caso da empresa de marketing 
digital, a falta destes têm atrapalhado a melhoria de seu desempenho 
e crescimento. Nota-se que os funcionários estão preocupados com 
a qualidade de seus serviços, mas não apresentam um processo 
correto para atingi-las, com maior eficiência e envolvendo todo o 
grupo. Assim, é necessário repensar a forma como estão sendo 
geridos os processos de trabalho e criar meios para o melhor 
aproveitamento do tempo dos colaboradores, dentro da organização. 
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CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA HOSPITALAR, 

EM VIÇOSA-MG. 
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Márcio Balduino SARAIVA (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 
Sérgio da COSTA (Coorientador, FDV, Viçosa-MG) 

 
Palavras-chave: Gestão de estoque, Organização hospitalar. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O controle de estoque é um dos componentes 
importantes de gestão de materiais e medicamentos dentro do setor 
de farmácia hospitalar, caracterizado por um subsistema de 
determinar “Quando” e “Quanto” comprar para uma aquisição 
adequada. Esse controle permite reduzir o excesso dos estoques de 
medicamentos, que não são padronizados, dando ênfase aos que 
têm mais demanda dentro da instituição e evitando assim qualquer 
tipo de desperdício (CMTECNOLOGIA, 2021). Para uma gestão 
eficaz da farmácia hospitalar é necessário que haja um planejamento 
de tudo que acontece neste setor, desde o faturamento da instituição 
até a padronização de medicamentos e cadastros. Portanto, a 
adequada gestão de estoque possibilita a farmácia hospitalar o 
eficiente atendimento da demanda por medicamentos, redução dos 
desperdícios e em seus gastos desnecessários. OBJETIVOS: Este 
trabalho tem por objetivo aperfeiçoar o sistema de controle de 
estoques de uma farmácia hospitalar, de Viçosa/MG. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O estudo de caso foi realizado em uma farmácia 
hospitalar, em Viçosa - MG. O método utilizado foi a aplicação de 
questionários com as pessoas do setor envolvido, para conhecer 
melhor o funcionamento do local e averiguar o setor para descobrir 
tais deficiências. RESULTADOS: Utilizou-se um questionário feito 
com os funcionários da farmácia. Este questionário pôde observar 
como funciona a estrutura da farmácia, como os custos e gastos, 
desperdícios e armazenamento dos medicamentos e materiais 
utilizados. Pôde-se observar as falhas e também as sugestões de 
alguns funcionários para o melhor funcionamento da farmácia. Com 
base no questionário aplicado com os funcionários da farmácia 
hospitalar, mostrou um resultado pouco satisfatório. A demanda de 
saída de medicamentos é muito grande e isso gera um custo alto 
para atender as necessidades dos pacientes. Alguns medicamentos 
que se encontram em estoque são padronizados, mas não tem muita 
demanda ocasionando a perda de validade do medicamento ainda 
na prateleira. Os medicamentos que têm muita demanda acabam se 
esgotando na prateleira, mas pela falta de fiscalização do controle de 
saída deste, ocasiona a falta do produto no setor. Sendo assim, o 
hospital consegue suprir a falta de medicamentos através da compra 
urgente do medicamento, consequentemente, a compra do 
medicamento mais caro devido a falta de tempo para pesquisa de 
preços, ocasionando despesas maiores para as finanças do hospital. 
A fiscalização destes produtos é de grande importância para o setor, 
evitando gastos ainda maiores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 
farmácia hospitalar é um setor ainda muito falho, pois ao longo do 
tempo necessita estar sempre treinando seus funcionários e 
capacitando-os para que possa reduzir essas falhas. Assim, o 
controle de estoque da farmácia hospitalar proporcionará um melhor 
desempenho e redução dos gastos evitando maiores despesas para 
a instituição. 
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Palavras-chave: Aborto, Anencefalia, Legalização. 
Agente de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Inegavelmente, o tema aborto é um dos mais polêmicos 
da contemporaneidade, gerando divergentes posicionamentos entre 
grupos políticos, religiosos, morais, de saúde pública, sociais e jurídicos. 
No Brasil, de acordo com o artigo 128 do Código Penal, a prática do 
aborto é permitida pela legislação somente em alguns casos específicos, 
sendo eles, quando for constatado risco para gestante devido a gravidez, 
quando a gestação for resultado de um estupro, ou quando o feto for 
anencéfalo. Desse modo, aprofundando neste último, a ótica da ciência 
é devidamente precisa em afirmar a inexistência de tratamento que 
reverta o quadro da anencefalia, já que consiste na ausência parcial ou 
completa da abobada craniana e outros tecidos. Cientificamente, em 
poucas horas, ou dias, o nascituro virá a óbito. Sendo um forte 
argumento para a legalização do aborto neste caso, uma vez que, a mãe 
interrompendo a gestação só adiantaria o processo, já que o bebê iria 
resistir pouco tempo após seu nascimento. OBJETIVOS: Por ser um 
tema visivelmente abrangente e polêmico, este texto apresenta como 
intuito analisar o aborto de feto anencefálico, examinando as 
abordagens da legislação sobre a temática. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Este trabalho apresenta como método a pesquisa 
qualitativa, com enfoque na revisão bibliográfica, tendo como base os 
artigos científicos, o Código Penal Brasileiro, a ADPF 54, as doutrinas e 
a Constituição Federal do Brasil. Isso tudo acerca do aborto e, 
especialmente, do aborto de feto anencefálico. RESULTADOS: No 
Brasil, o Código Penal criminaliza o aborto em seu artigo 124, gerando 
pena de um a três anos quando provocado o ato em si mesma ou 
consentir que outrem lhe provoque, e, reclusão de três a dez anos 
quando feito sem o consentimento da gestante. Com o objetivo de ter 
uma evolução social, é aprovada após dois dias de debates no Supremo 
Tribunal Federal, por meio também da Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental 54, à extinção do crime de aborto de feto 
anencéfalo. Decisão que ocorreu no dia 12 de abril de 2012, com 
totalidade de dez votos, oito votos prós e dois contra. A ADPF 54, 
enaltece em seu texto a dignidade da pessoa humana, preceito este que 
é resguardado no artigo 1°, da Constituição Federal. E ainda, contribuiu 
de forma efetiva para a decisão, uma vez que, destacou que o direito a 
dignidade é uma garantia básica e primordial, e que todo ser humano 
deve usufrui-lo da melhor forma. Além disso, o STF aprovou a tese 
baseada na linha da medicina, na qual considera o feto um natimorto 
cerebral. Diagnosticar a anencefalia é possível a partir da 12° semana 
de gestação, podendo, legalmente, ser interrompida em qualquer tempo 
de gravidez.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sendo assim, é indiscutível 
que a dignidade da pessoa humana é um importantíssimo alicerce 
estatal, e, por isso, deve ser preservado e disponibilizado a todo 
indivíduo. E ainda, como exposto, o feto não terá perspectiva de vida 
após o nascimento, por essa razão, prolongar a gestação acarretará 
sérios riscos à saudade da mãe durante todo o período.  Por fim, conclui-
se que o STF levou em consideração significativos elementos para sua 
decisão, o que gerou uma evolução relevante para a autonomia humana 
e, especialmente, para a mulher.   
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Ana Cristina Azevedo CARNEIRO 

(Curso de Direito, Faculdade de Sabará, Sabará-MG) 
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Palavras-chave: Leitura, Literatura, Crítica. 
Agência de fomento: Faculdade de Sabará. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A leitura tem um valor importante de inclusão social e 
possibilita acesso para construir, negociar e interpretar a vida e o mundo em 
que se vive, pois, sem ela, e sem a interpretação e o compartilhamento de 
experiências, não há conhecimento. Assim, tendo em vista o contexto de 
pandemia do coronavírus, criou-se um perfil no Instagram de incentivo à 
leitura. A produção de sentidos se estabeleceu por meio do diálogo, que é a 
base de toda comunicação, ou seja, utilizando-se de uma plataforma virtual, 
contribuiu-se para o desenvolvimento de uma competência individual e, ao 
mesmo tempo, social que é a leitura. Especialmente, escolheu-se a literária 
na tentativa de encontrar textos motivadores com os quais os seguidores, 
principalmente os alunos da Faculdade de Sabará, pudessem formar suas 
escolhas de leitor e estas se relacionassem às suas vivências e às teorias 
estudadas no Curso de Direito. O perfil do Instagram tornou-se um lugar de 
incentivo e de aprimoramento de prática de leitura contínua e de 
aprendizado, a partir de teorias sobre a leitura e o letramento literário e a 
partir de critérios bem definidos para a alimentação da plataforma digital. 
Esta, o Clube da Leitura Virtual, estruturou-se por meio de vídeos com 
indicações de leituras dos professores da Faculdade, de alunos e de 
convidados, por meio de podcasts postados no Player FM, Spotify e 
Youtube, além de indicações de filmes e de artes vinculadas ao incentivo à 
leitura. Todo o processo técnico de alimentação das plataformas e de edição 
das postagens foi pesquisado para a execução do projeto. OBJETIVO(S): 
Para se ter acesso a uma grande diversidade de textos, a uma pluralidade 
de gêneros e de temas e a muitos modos de ler, este estudo buscou criar, 
alimentar e manter plataformas digitais com indicações de imagens, sons e 
palavras literárias para fomentar a leitura. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: A metodologia utilizada para o desenvolvimento do 
projeto iniciou-se pela pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de leitura e 
de letramento literário, dos conceitos e dos procedimentos tecnológicos para 
a construção dos canais virtuais de comunicação, bem como de método 
comparativo para estabelecer contraponto entre indicações de leituras 
literárias clássicas e de best-sellers. Além disso, outros canais e perfis de 
incentivo à leitura foram analisados, servindo de material de pesquisa para 
a construção do Clube da Leitura Virtual. Na aplicabilidade do projeto, 
monitorou-se constantemente o perfil do Instagram, com avaliações 
processuais sistemáticas das produções e estabeleceu-se, quando possível, 
a interface com os assuntos estudados no Curso de Direito, dando maior 
significado para os estudantes, mas sempre buscando incentivar o prazer 
em ler. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa revelaram que os alunos 
da Faculdade de Sabará, bem como os seguidores dos perfis digitais, 
querem ler, sabem da importância da leitura para o desenvolvimento pessoal 
e coletivo, mas, principalmente os jovens, querem uma leitura sem tirania, 
sem que sejam impostos apenas os clássicos literários. Eles entendem que 
informações que não fornecem conhecimento são dispensáveis, mas estão 
dispostos, a maioria, a experienciar, primeiramente, leituras de best-sellers, 
na intenção de, futuramente, exigir mais de si e dos textos, progredindo de 
modo exponencial na construção de sentidos articulados ao Curso de 
Direito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Projeto Clube de Leitura Virtual 
trouxe uma grande importância por objetivar o incentivo à leitura, tema 
fundamental para a consolidação de habilidades e de competências 
essenciais aos cidadãos, sujeitos de direito, que só pode ser garantido se as 
oportunidades forem equânimes. Por isso, o projeto, junto ao Curso de 
Direito da Faculdade de Sabará, trouxe uma vertente interdisciplinar pela 
interface com temas que abarcam a consolidação de uma sociedade mais 
justa. A leitura é o que efetiva a igualdade de oportunidades quando 
possibilita que sujeitos tenham oportunidades de lutar por seus objetivos. É 
a mesma luta do operador dessa área de ensino que quer proteger os 
direitos dos cidadãos. Tanto o objetivo do Projeto Clube da Leitura Virtual 
quanto o objetivo do Curso de Direito estão intimamente ligados, ou melhor, 
se complementam. 
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Palavras-chave: Transição, Educação infantil, Ensino Fundamental. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O tema pesquisado aborda como o processo de 
transição entre as duas etapas da Educação Básica (Educação Infantil 
e Fundamental) podem preparar e facilitar a alfabetização do estudante. 
Faria (2014) ressalta que, nesse sentido, surge um desafio que é 
desconstruir práticas pedagógicas tradicionais que visam antecipar o 
ensino das letras no lugar de trabalhar práticas alfabetizadoras que 
sirvam como base para um aprendizado mais significativo. Para o autor, 
o cenário educacional está, muitas vezes, voltado para aquele ensino 
tradicional, tratando erroneamente como objetivo principal o treino das 
letras e dos números, esquecendo-se de valorizar as tantas outras 
linguagens das crianças. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é 
entender melhor como a Educação Infantil tem contribuído para que o 
estudante esteja mais preparado para a alfabetização ao chegar no 
Ensino Fundamental. ABORDAGEM METODOLÓGICA: A metodologia 
empregada foi um misto de estudo bibliográfico sobre o tema abordado 
com a aplicação de questionário a uma professora do 1° ano do Ensino 
Fundamental de uma escola da rede pública de Presidente Bernardes-
MG. RESULTADOS: A professora aplica atividades diagnósticas para 
medir em que nível os alunos que estão chegando da Educação Infantil 
se encontram. O principal objetivo dessas atividades é mesmo medir o 
grau de conhecimento das crianças com quem irá trabalhar. A 
professora menciona também que a escola em que atua segue uma 
linha mais tradicional e que o processo de alfabetização se inicia ainda 
na Educação Infantil. Como dizem as autoras Quinteiro e Carvalho 
(2012), a criança tem necessidade social de brincar e que a partir disso 
elas constroem seus conhecimentos, sua identidade e adquirem cultura. 
Sendo assim, é preciso muito cuidado para não acabar interferindo na 
infância da criança, pois se o brincar deve ser considerado em toda a 
etapa da educação, na Educação Infantil ele deve ser ainda mais 
acentuado e não muito diferente disso, no Ensino Fundamental. A 
professora deixa claro que utiliza da ludicidade para ajudar as crianças 
na aquisição do conhecimento. Ao citar as principais dificuldades 
observadas nos alunos todos os anos e deixar claro que para ela não é 
mais um desafio, a professora demonstra ser muito assertiva em sua 
prática pedagógica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A presente pesquisa 
veio abordar como o processo de transição entre as duas etapas da 
Educação Básica, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, podem 
preparar e facilitar o processo de alfabetização do estudante sob a ótica 
de uma professora de alfabetização da escola pesquisada e também dos 
autores estudados e citados ao longo do Referencial Teórico. No que se 
pode perceber, é uma temática muito importante, uma vez que na 
Educação Infantil a criança vai começar a desenvolver suas habilidades, 
o contato com o lúdico, com o afetivo e irá começar a construir sua 
personalidade. Já no Ensino Fundamental ela começará a se preparar 
mais seriamente para sua formação como cidadão, mas de forma que 
nenhuma das etapas se torna melhor do que a outra; pelo contrário, é 
preciso que caminhem e cresçam mutuamente. Portanto, estudar esse 
processo de transição é de grande relevância, uma vez que busca 
compreender esse processo que envolve a criança na passagem de um 
ensino mais voltado ao lúdico para um mais conteudista, em especial no 
processo de alfabetização.  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTA 
ESTRATÉGICA EM TEMPOS DE PANDEMIA COVID 19. 
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Palavras-chave: Avaliação de desempenho, Feedback, Novo 
normal. 

Agência de fomento: FADOCKTOR. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Com a revolução industrial, o Brasil, passou a ter 
grande desenvolvimento em suas atividades industriais, inaugurando 
grandes companhias e criando novas indústrias, com o passar do 
tempo, além das novas tecnologias criadas e implantadas nas 
mesmas, identificou-se um diferencial no mercado, o capital social, o 
ser humano como ferramenta fundamental e estratégica, para obter 
melhores resultados. Dentre vários mecanismos que foram 
desenvolvidos para que pudessem ajudar a melhorar os resultados e 
avaliá-los das melhores formas possíveis pode-se destacar a 
Avaliação de Desempenho - AVD. DESENVOLVIMENTO: A avaliação 
de desempenho é uma das ferramentas, mais importantes para 
desenvolvimento e motivação dos colaboradores de qualquer 
organização, ela se tornou uma ferramenta estratégica, para maior 
alcance de exitos das empresas. A avaliação (Despacho n.º2/93), tem 
como grande desafio a gestão por objetivos, em que os avaliadores, 
coadjutores dos avaliadores e a comisssão técnica, todas fazem parte 
do processo como protagonista, sem exceções, todos são peças 
fundamentais para evidenciarem o melhor resultado. A avaliação de 
desempenho também busca colaborar com a organização para 
alcançar os objetivos planejados, o custo-beneficio, a administração 
eficiente das mudanças, a motivação ,a auto-realização de seus 
colaboradores, a manutenção da qualidade de vida, a competitivadade 
saudável dentro da organização, a performace do desempenho dos 
funcionários e principalmente a qualificação e valorização de seu 
quadro de colaboradores com vistas a valorização de seu patrimônio 
intangível. Esse processo serve para mensurar administração de 
desempenho humano, julgar e estimar valores, os beneficios e 
qualidades que um colaborador pode contribuir para os negócios da 
organização. Podemos classificar o feedback, como uma ferramenta 
que proporciona informações acerca do comportamento, atitudes, 
desempenho e que mostram como impactam nos demais processos 
organizacionais. O feedback proporciona a mensuração da relação 
entre trabalho efetivo e produtividade, é fundamental na avaliação da 
gestão e desenvolvimento de pessoas, do trabalho em equipe, da 
sinergia do ambiente e a AVD pode ser utilizada como estratégia para: 
Motivar as pessoas a buscarem melhor desempenho; Trabalhar com 
mais efetividade no curto, médio e longo prazo; Ajudar no 
direcionamento do foco das pessoas .Com o advento da PANDEMIA 
COVID 19 outros fatores tornaram-se evidentes na avaliação do 
desempenho visto que um novo normal de conduta humana se faz 
presente e a própria mudança do local onde efetuar as práticas 
laborativas tornam os parâmetros de aferição da AVD complexa. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observa-se que este sistema de 
Avaliação de Desempenho é eficiente e eficaz, além de um mecanismo 
de seleção, um poderoso instrumento de motivação, qualificação e 
aperfeiçoamento das pessoas, torna-se um grande diferencial para 
organização, tendo a empresa como cultura organizacional estes 
pensamentos, quanto à valorização do ser humano como parte 
primordial de total importância para o resultado, maximização e 
sustentabilidade das organizações e levar em consideração 
primordialmente o ser humano emocional que convive com dilemas 
organizacionais e pessoais aguerridos com a preocupação do que o 
espera o amanhã do ponto de vista de saúde e existência e sua própria 
reorganização e readaptação. 
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Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, Indústria. 
Agência de fomento: FADOCKTOR. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: As indústrias de motocicletas têm como um de seus 
maiores desafios minimizarem o impacto de suas atividades no 
equilíbrio do meio ambiente, e para isso desenvolvem produtos e 
tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente através de processos 
ambientalmente sustentáveis. As indústrias vêm aplicando em seu 
campo de produção o gerenciamento de resíduos, que significa o 
reaproveitamento e reciclagem de sobras de matérias-primas, assim 
como métodos inovadores para reduzir ou eliminar embalagens. 
Outra ação é a utilização de tinta ecológica, esse tipo de tinta elimina 
substâncias neutras durante o processo de decomposição e não 
agride o meio ambiente. As fábricas de motocicletas deixaram de 
utilizar metais pesados em peças e corantes aplicados às matérias-
primas e aos acabamentos, como o crômio, o mercúrio, o cádmio, o 
chumbo e o íon bromato. A suspensão do uso desses componentes 
evita que eles se integrem ao meio ambiente durante o processo de 
decomposição e causem danos à saúde do ser humano. 
MATÉRIAIS E MÉTODOS: Esse estudo teve por objetivo avaliar a 
influência das ações de com foco no desenvolvimento sustentável 
das indústrias automobilísticas na decisão dos consumidores na hora 
da compra de motocicletas. Para evidencia dos dados apresentados 
foi aplicado um questionário fechado contendo nove questões, em 
quarenta pessoas que possuem motocicletas. Após esse estudo 
podemos observar que 57% dos entrevistados compram 
motocicletas por ela ser mais ágil, e um número também relevante 
de 42,5% das pessoas esperam que a moto lhe proporcione 
praticidade. Outro ponto que podemos considerar de grande 
importância, é que 30% dos quarenta entrevistados não se 
interessariam em assumir um custo maior por uma moto que 
prejudicasse menos o meio ambiente. Em relação a opinião dos 
entrevistados sobre as indústrias fabricantes de moto que se 
preocupam com o meio ambiente, observa-se que a maioria acha 
que as empresas merecem sua confiança por se demonstrarem 
responsável pelo meio ambiente. Já 82,5% dos entrevistados 
preferem uma moto 0 km por obter mais economia, ter menor custo 
de manutenção e uma minoria por poluir menos o meio ambiente. 
CONCLUSÃO: Com essa pesquisa podemos concluir que os 
consumidores com o perfil encontrado na amostra não consideram 
relevante a preocupação das empresas com a sustentabilidade 
ambiental. Pois em todos os processos de compra de uma moto são 
observados vários outros fatores como pré-requisitos, por exemplo, 
economia, agilidade, praticidade e menor custo de manutenção, e a 
responsabilidade sócio ambiental que várias empresas vêm se 
esforçando para obterem não interfere diretamente na decisão da 
compra. 
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Palavras-chave: Formação médica, Educação superior. 
Agência de fomento: FADOCKTOR. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: Até 2012, a solicitação de Autorização para Cursos 
de Medicina seguia o mesmo regramento dos demais cursos de 
graduação do sistema federal de educação. No entanto, a partir de 
2012, com o advento das Regras do Programa Federal “Mais 
Médicos” ocorreram mudanças significativas no ordenamento 
processual para abertura de novos cursos de Medicina. De forma 
unilateral, e sem que houvesse uma Lei específica para a 
excepcionalidade relativa aos curso de Medicina ser diferente dos 
demais cursos de graduação, o mesmo deixou de fazer parte do 
elenco de cursos disponíveis no Cadastro e-MEC e passou a figurar, 
como um produto negociado, via Chamamento Público (licitação), 
em locais geográficos escolhidos pelo Governo Federal que, após 
definir localidades escolhidas, promoveu a decretação de moratória 
de 5 (cinco) anos, para não abertura de novos cursos de Medicina, 
promulgada pela Portaria MEC 328/2018. OBJETIVO: Promover a 
avaliação crítica do impacto do novo modelo de oferta e consequente 
motivo da moratória editada em 2018. MÉTODOS: Realização de 
análise documental através de pesquisa qualitativa do extinto 
Programa “Mais Médicos” e o atual cenário de demanda de 
profissionais médicos. RESULTADOS: Verificou-se que o 
atendimento de oferta exclusiva de cursos de Medicina via Edital de 
Licitação dos “Mais Médicos”, não atendeu a atual demanda por 
profissionais Médicos, o que foi plenamente demonstrado pela 
Pandemia da Covid-19, além de ocasionar uma ruptura jurídica no 
modelo de oferta de cursos de graduação. CONCLUSÃO: O modelo 
preconizado para abertura de novos cursos de Medicina beneficiou 
grandes grupos econômicos da área de Educação, promovendo uma 
reserva especial de mercado, pautado pela escassez de vagas, alta 
demanda de candidatos e a excepcional demanda de profissionais 
médicos em decorrência da Pandemia da Covid-19, durante a qual 
foi necessário investimentos significativos para montagem de 
hospitais de campanha, os quais geraram vagas de leitos de UTI 
para os pacientes da pandemia, sem a devida reciprocidade de 
capital humano, principalmente de profissionais Médicos para suprir 
esta demanda. Pela narrativa, pode-se cogitar, ou até indagar, se a 
estratégia envolvida estaria atendendo ao princípio basilar da 
Economia: promover a gestão da escassez para valorizar o 
produto(?). 
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infantil.  

Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A contação de histórias na Educação Infantil faz 
com que as crianças vivenciem vários sentimentos como tristeza, 
medo, alegria, auxiliando para resolverem seus conflitos e 
resolverem seus obstáculos.  Ela estimula o imaginário, estimula a 
curiosidade e expande seus conhecimentos.  O conto é uma obra de 
arte que tem impacto positivo sobre uma criança, pois além de ser 
uma atividade lúdica que socializa, trabalha as emoções, informa e 
educa. A contação de histórias estimula a observação, fornece 
elementos para a imaginação, desenvolve a capacidade cognitiva 
nas estruturações mentais das crianças, além da expressão de 
ideias. Para o professor da Educação Infantil a narração de histórias 
é um excelente instrumento, sendo um caminho para a 
aprendizagem da criança e, consequentemente, para a formação de 
um aluno leitor. Além disso, contar histórias nos anos inicias da 
educação infantil desperta a criatividade da criança, sendo 
influenciada a ir além de seu tempo e espaço, podendo se imaginar 
em outros mundos e situações diversas. OBJETIVOS: Este trabalho 
tem o objetivo de analisar qual a importância da contação de histórias 
para a aprendizagem na Educação Infantil e qual o desenvolvimento 
das crianças que tem o hábito de ouvir histórias, daquelas que não 
tem. Também mostrar a importância dessa ferramenta para o 
professor em sala de aula, que sendo bem utilizada traz grandes 
benefícios para as crianças. Através da contação de histórias bem 
aplicada pelo professor a criança descobre vários caminhos, de 
maneira descontraída, estimulando a sua curiosidade e imaginação, 
o mundo que as crianças descobrem através das histórias lhe 
proporciona novas atitudes e perspectivas. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Para a construção do trabalho realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica em livros e artigos, além da observação em 
uma creche na zona rural de Viçosa MG. RESULTADOS: Foi 
concluído com esse trabalho que a contação de histórias tem um 
papel muito importante para as crianças, sendo observado o 
desenvolvimento cognitivo e o emocional de cada criança, levando 
os educadores a pensarem e trabalharem de forma cada vez melhor 
e significativa para as crianças. O professor buscou alternativas e 
dinâmicas para contar histórias e contos de formas lúdicas que 
chamaram ainda mais a atenção dos alunos. essa ferramenta 
utilizada trouxe muitos benefícios para as crianças. Pois o educador 
é ser mais que um transmissor de conteúdos e informações. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os contos e histórias apresentam 
apenas pontos positivos, pois, acalma, chama atenção, informa, 
educa e deixa a criança mais sossegada, ela auxilia na vida escolar 
e social das crianças. Cada personagem, sentimento e aventuras 
vividas por eles são uma reflexão e inspiração para as crianças. 
Histórias e contos estimulam o raciocínio, a curiosidade e a 
criatividade de modo divertido e lúdica. É importante que seja 
trabalhada livros com todas as formas de assuntos e sentimentos, 
pois esses assuntos são importantes para preparar as crianças para 
certas situações da vida adulta.  
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). 
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Palavras-chave:  Educação de jovens e adultos, EJA, Abandono 
escolar, Evasão escolar. 

Agência de fomento: FDV. 
 

RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A educação de Jovens e adultos é uma modalidade 
de ensino, que dá oportunidade as pessoas que na idade certa não 
puderam estudar. Os alunos da EJA possuem seus conhecimentos, 
experiências, costumes e cultura que devem ser respeitadas e 
valorizadas no ambiente de sala de aula. Cada aluno tem suas 
capacidades, dificuldade e potencialidades isso requer do professor 
da EJA um preparo muito específico. É importante para o 
desenvolvimento dos seus alunos uma proximidade de 
compreensão, amizade, solidariedade do educador, e principalmente 
uma relação dialógica entre as partes. Essa pesquisa buscou 
identificar o perfil dos alunos da EJA, seus objetivos e dificuldades 
para se mante na escola. Conclui-se também que o professor 
dedicado é fundamental para o desenvolvimento e permanência dos 
alunos na escola. O papel da educação na EJA deve buscar não 
apenas ensinar a ler e escrever, e sim a ler e escrever, mas também 
promover competências envolvendo o senso crítico. Os alunos da 
EJA geralmente se sentem envergonhados por não ter estudado na 
idade correta, por isso é dever do educador valorizar e incentivar 
cada um., trabalhando a auto estima. OBJETIVO: Este trabalho tem 
como objetivo refletir sobre a educação de jovens e adultos (EJA), 
tendo como referência a reflexão e as questões do abandono, e as 
dificuldades desses alunos permanecerem na escola. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foi feita uma análise a partir de 
uma pesquisa feita com um professor da EJA e com 12(doze) alunos 
do 3° ano do ensino médio da escola pública de presidente 
Bernardes. O instrumento utilizado para coleta de dados da pesquisa 
foi o questionário. RESULTADOS: Os resultados obtidos na 
pesquisa demostram que a maior causa do abandono desses alunos 
em não conseguirem formar na idade certa refere-se a falta de 
oportunidade e condições financeiras. Com a volta aos estudos as 
dificuldades continuam, a permanência no trabalho e na escola, 
exaustão, meio de transporte, a má formação dos professores e 
ausência de políticas públicas adequadas para garantir não apenas 
o acesso, mas também a permanência destes alunos na escola. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com essa pesquisa pode-se notar que 
a grande maioria dos estudantes da EJA da escola pesquisada, são 
da zona rural, e que a maioria  a maioria dos alunos da EJA são 
trabalhadores em busca de melhora na autoestima e que buscam 
vencer as barreiras da exclusão, além de buscar melhores condições 
de vida, com melhores empregos, mas as dificuldades para se 
manter na escola é muito grande. A maioria desses alunos 
abandonaram os estudos por causa de trabalho e por falta de 
condições de se manterem na escola.  Foi observado a interação do 
professor com os alunos em sala de aula, o professor foi prestativo 
e simpático respondendo as dúvidas feitas pelos alunos. O professor 
ouvindo as opiniões dos alunos foi algo muito interessante, pois 
mostra respeito e interesse entre ambos.  
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Palavras-chave: Deficiência intelectual, Inclusão, Ensino regular. 
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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: A inclusão contribui para a construção de um novo 
tipo da sociedade, modificando ambientes físicos, como: espaços 
internos e externos, equipamentos, aparelhos, meios de transportes, 
entre outros, inclusive nos pensamentos das pessoas em relações 
ao aluno com deficiência. A criança com deficiência intelectual possui 
diversas dificuldades a serem superadas, tendo a sociedade o papel 
de promover   todas as crianças o direito à educação de qualidade. 
É importante frisar que para um aluno com deficiência intelectual seja 
realmente incluído, a escola deve estar preparada e adaptada as 
diferenças e necessidades das crianças.  A capacitação tem um 
papel de suma importância na evolução de cada aluno. A minha 
experiência de passar um ano em um estágio extra curricular na 
escola municipal José Lopes Valente sobrinho em Viçosa -  Gerais , 
foi observado a importância da inclusão do aluno com deficiência 
intelectual em uma sala de ensino regular, a evolução desse aluno, 
e a importância dos professores no ensino-aprendizagem, na  
autonomia e no convívio dessa criança com outras .Desta forma, a 
conclusão que se chegou após a pesquisa, que é possível  haver 
inclusão em sala regular, e que isso traz muitos benefícios para o 
aluno com deficiência intelectual. O trabalho que é realizado na 
infância pode proporcionar uma melhor qualidade de vida a pessoa 
com deficiência. OBJETIVOS: relatar a importância da inclusão do 
aluno com deficiência intelectual em uma sala de ensino regular, 
sendo observado seu desenvolvimento com a socialização, 
Aprendizagem, participação e convívio com os demais. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Foi desenvolvido um estudo a 
campo com um aluno com deficiência intelectual de uma escola na 
zona rural de Viçosa. Sendo acompanhado por mim durante um ano, 
sendo incluído em uma sala de ensino regular. foram realizadas 
atividades, brincadeiras, e contação de Histórias em conjunto dentro 
e fora da sala de aula. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa 
demonstram a importância da inclusão do aluno com deficiência 
intelectual em uma sala regular, o convívio e o contato com outras 
crianças colaboram muito para a socialização desse aluno. A relação 
professor e aluno, além do material pedagógico e os desafios 
sugeridos, proporcionaram ações importantes ao desenvolvimento 
desta criança acompanhada durante a pratica de estágio. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: No processo de ensino e aprendizagem 
o estudo permite concluir que o professor tem uma suma importância 
para evolução no ensino-aprendizagem e a parte cognitiva desse 
aluno. A atenção dada a esses alunos, os materiais elaborados, 
trabalhos em grupo, brincadeiras também são ótimas técnicas para 
a evolução desse aluno. 
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Agência de fomento: UNA - Linha Verde. 
 
RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Por questões históricas e culturais, os quilombolas 
foram renegados ao status preconceituoso de negros fugitivos, 
quando na realidade tratam-se de pessoas que tinham como objetivo 
de preservar suas raízes culturais e proteção, especialmente com 
relação à terra. Na pureza de sua significação, os quilombos tinham 
como objetivo a tomada de posição do povo afrodescendente em 
relação à terra, com vistas à preservação de suas raízes culturais. À 
luz de uma postura contra-colonizadora (SANTOS, 2015, p. 48), os 
negros encampam um processo de resistência e de luta em defesa 
do território. O fim da escravidão expôs os ex-escravos à mercê da 
própria sorte. O povo negro conseguiu uma alternativa diferente, com 
a resistência à imposição da socidade da época, o que segundo 
(OLIVEIRA, 2018) caracteriza o poder da resistência. Segundo  
(DIAS, 2016), os constituintes não possuíam a percepção exata da 
possibilidade da existência de quilombos. Tal normativa foi uma 
importante conquista para o povo afrodescentente que despido de 
seu direito à terra, inclusive, em face de especulação imobiliária e, 
até então, pelo antes desamparo legal, tem agora em tese, ainda que 
de forma tímida, a tutela estatal de seu direito. OBJETIVOS: O povo 
afrodescendente, por vezes é submetido ao cerceamento de direitos 
diversos e, neste sentido, este trabalho intenta resgatar o aspecto 
socio-contextual do, possivelmente, mais aviltado dos direitos dos 
direitos desse recorte étnico da população brasileira, notadamente 
os quilombolas, qual seja o direito à terra. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: O presente estudo é resultado de pesquisa 
qualitativa realizada por meio de entrevista técnica, eletrônica, com 
o ativista dos direitos humanos, integrante da rede quilombola da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte e pesquisador do tema, o 
psicólogo mineiro Cláudio César Chaves Lopes. RESULTADOS: A 
presente pesquisa trouxe à tona a origem e a materialidade do direito 
à terra que assiste aos quilombolas, bem como, as agruras havidas 
entre esse direito material posto e seu efetivo acesso. A linha 
histórico-cultural que envolve o povo afrodescendente, descortina 
um direito que transcende a frieza da lei. O negro africano é trazido 
para o Brasil, na condição de peça motriz do sistema escravagista 
estabelecido. Em solo brasileiro, escreve grande parte de sua 
história dentro do sistema escravocrata, até a abolição em 1888. 
Enretanto, não lhe foi concedida a liberdade em sua essência, vez 
que o escravo, antes meio de produção da fazenda, às voltas com a 
quebra dos grilhões, não tem mais onde repousar seu corpo. A terra 
pertencente ao Rei, fora mercantilizada e não transformada em bem 
comunitário. Lutas desaguam na positivação do direito à terra e na 
sequente procrastinação de seu usfufruto pelo seus respectivos 
sujeitos de direito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vislumbra-se o 
proceso de legitimação e busca do povo quilombola por seu direito à 
terra, bem como a necessidade do resgatar de ações políticas e 
sociais catalizadoras da efetivação do direito ao qual faz juz a 
população negra, legalmente intitulada os remanescentes das 
comunidades quilombolas. 
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RESUMO: No cenário atual tem se observado um crescente número de 
erros médicos veterinários, tornando-se estes questionamentos em 
processos, sejam eles administrativos ou judiciais, com isto o presente artigo 
visa identificar a Responsabilidade Civil do médico, tanto o profissional como 
celetista, ou seja, os serviços prestados a pessoa jurídica; clínicas, 
instituições ou hospitais, e quando o mesmo atua como pessoa física. 
INTRODUÇÃO: Até alguns anos atrás os animais não tinham grande 
importância na vida das pessoas, eram utilizados como objetos, e mal 
compreendidos como ser possuidor da senciência. Em determinada época 
da história da humanidade, o homem resolveu aproximar-se dos cães e 
águias para utilizá-los em auxilio de suas caças a outras espécies, ocorre 
que o mundo foi passando por constantes mudanças, e pouco a pouco foram 
surgindo garantias de direitos a estes seres, a observação dos costumes fez 
com que legisladores, juristas e doutrinadores do Direito se posicionassem 
e auxiliassem nas buscas destas garantias do direito animal. OBJETIVO: O 
Profissional deve seguir a resolução nº 1.071/2015 do CFMV que trata da 
importância do médico veterinário informar e elaborar o prontuário do 
paciente (animal), ao cliente (tutor do animal), e manter uma cópia para caso 
seja solicitado. Nesta relação de paciente e médico veterinário profissional, 
o Código de Consumidor rege com o objetivo jurídico das partes, e visa 
proteger o consumidor contra práticas abusivas do fornecedor de serviços e 
produtos onde facilita a defesa de seus “direitos”, e o Código de Ética visa 
orientar a conduta moral do procedimento a ser realizado. ABORDAGEM 
METODOLÓGICA: Utilizou-se para desenvolver o presente trabalho a 
pesquisa qualitativa para identificação e melhor resultado de análise através 
de pesquisa bibliográfica exploratória. RESULTADOS: Através das 
pesquisas bibliográficas consultadas, pode de verificar que a 
responsabilidade da pessoa jurídica é uma responsabilidade objetiva, ou 
seja; havendo dano e um nexo causal, irá surgir o dever de indenizar. Já a 
responsabilidade do profissional como pessoa física não é objetiva, é uma 
responsabilidade subjetiva, porque exige além do dano e do nexo causal um 
elemento subjetivo que é a culpa, ou seja em um processo contra o médico-
veterinário pessoa física, o paciente que é o autor da ação vai ter que provar 
que o médico agiu com culpa, e a culpa pode-se provar através de uma 
perícia que é realizada por um outro profissional médico-veterinário, 
nomeado pelo juiz, para apontar se houve imprudência, imperícia ou 
negligência do médico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, cabe 
salientarmos que as pessoas estão procurando manter o bem estar dos seus 
animais para que possam desfrutar de sua companhia, e em uma eventual 
patologia ou mal estar no animal, o cliente direciona os cuidados e depositam 
confiança ao médico veterinário, e cabe a este profissional o uso de técnicas 
e procedimentos de acordo com a Deontologia e a Ética médica veterinária. 
Leis estão sendo criadas cada vez mais, dando o devido valor a quem de 
direito, que é o animal, e com isto a responsabilidade civil no que tange a 
serem seguidos e respeitados no dispositivo legal. Métodos cruéis devem 
ser evitados, em mundo onde existe pessoas que mutilam patas de animais 
de estimação, e que é necessário um legislador criar lei, para evitar este tipo 
de ato tosco, em um mundo ideal e pacífico as leis não teriam importância, 
ocorre que estamos em um mundo onde além de existir muitas crueldades 
contra animais, muitos acreditam não serem animais, mesmo sabendo que 
dentro da categorização de espécie somos classificados como animais. As 
leis precisam ser criadas, atualizadas e algumas vezes revogadas, mas 
precisa ser cumprida. Não basta somente uma parte cumprir, todos devem 
fazer seu papel, e cabe ao médico veterinário estar sempre atualizado com 
as normas criadas pelo seu conselho. 
 
REFERÊNCIAS: 
1. BRASIL. Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Manual de 

responsabilidade técnica e legislação. 3. ed. p. 198-207, 2014. 
2. FRANÇA, G. V. Medicina legal. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2017. p. 105-106. 
3. REBELO, T. Prontuário médico: importante ferramenta de defesa em processos 

administrativos e judiciais. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 21, n. 4738, 21 
jun. 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/43293. Acesso 8 set. 2021. 

4. Legislação nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, BRASIL. C.D.C. Código de 
Defesa do Consumidor. Edição 2020/2021. 
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DIREITO ANIMAL: A SUBJETIVIDADE DO CONCEITO DO TERMO 
"MAUS TRATOS" 
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(Curso de Direito, UNA Linha Verde, Belo Horizonte-MG 
Patrícia Leal Miranda de AGUIAR 

(Orientadora, UNA, Linha Verde, Belo Horizonte-MG)  
Carolina Almeida de Paula FREITAS 

(Orientadora, UNA, Linha Verde, Belo Horizonte-MG) 
 
Palavras-chave: Direito animal, Maus tratos, Subjetividade. 
Agência de fomento: UNA - Linha Verde 
 
RESUMO: Maus tratos, um termo com grande evolução e destaque dentro de extensa 
luta em prol do bem-estar dos animais. O presente trabalho pretende abordar a 
dificuldade de se conceituar, de maneira clara e objetiva, o termo maus tratos quando 
aplicados aos animais não humanos. Quando trazemos a atualidade a noção da 
palavra subjetividade, temos como resultado o conceito de algo que possui variação 
de interpretação de pessoa a pessoa, mas quando colocamos a integridade física e 
psicológica de um animal não humano em risco, essa subjetividade precisa ser ímpar. 
Para que essa subjetividade seja desconstruída, o ser humano precisa entender que 
não existe superioridade em relação aos outros seres e não há privilégios, pois, a visão 
antropocêntrica traz a manutenção da exploração que estabelece valor e distinção 
entre as raças e dissimula os maus tratos aos animais. INTRODUÇÃO: Quando 
trazemos à tona a realidade dos maus tratos sofridos, estamos nos referindo não 
somente as práticas que machucam fisicamente o animal não humano, mas atos que 
afetam o psicológico deste, tornando-os passíveis de sentimentos, sendo suscetível a 
dores, medos, prazer e emoções, explanando que os animais não humanos não estão 
na “categoria” de coisas e sim de serem alguém que merece o respeito e o cuidado 
como qualquer outras pessoa. No tocante às práticas supracitadas, as quais englobam 
os maus tratos, podemos citar um leque de atitudes frequentes constatadas, como o 
abandono, negligência, espaçamento, multifaces, cirurgias estéticas, queimaduras, 
privação de alimentos, tráfico de animais silvestres, zoofilia, propagação e promoção 
de rinhas, esgotamento de reprodução, entre outros. No texto da CRFB/88, nota-se 
que os animais agregam valor à compreensão da dignidade, inerente à própria 
existência. O espaço para proteção dos animais não humanos mostra que essas 
criaturas são tão necessárias quanto o meio ambiente. OBJETIVO: Atualmente, o uso 
do direito penal para garantir a proteção efetiva do meio ambiente torna-se cada vez 
mais necessário, pois a punição por crueldade aos animais não humanos passa a não 
ser suficiente para acabar com essa prática, pois as regras para o tratamento desse 
problema são extremamente rígidas. Uma zombaria que contradiz a ilegalidade dos 
fatos. Quando órgãos da administração pública praticam ou aceitam maus tratos a 
animais vadios, sempre há problemas que violam as leis constitucionais e até violam 
a Constituição Federal. A obrigação de usar os meios prescritos pela Constituição para 
fiscalizar e agir sobre tais violações pertence a todas as partes interessadas. Ou seja, 
a coletividade também tem que participar ativamente quanto aos devidos cuidados a 
serem tomados tendo como principal a proteção animal. Como os humanos, a 
evolução da doutrina e da jurisprudência reconheceu os animais como sujeitos de 
direitos, podendo citar o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 
1.797.175/SP e a impetração do Habeas Corpus nº 50.343. O que se discute é a 
posição da maioria da jurisprudência a respeito da punição de abusadores. 
ABORDAGEM METODOLÓGICA: Utilizou-se para desenvolver o presente trabalho 
a pesquisa qualitativa e para a forma de abordagem o método hipotético-dedutivo, 
desenvolvendo-se a técnica da pesquisa exploratória que apresentou melhor resultado 
de análise. RESULTADOS: Desta forma, apesar da constante evolução que os seres 
humanos passam, percebemos uma grande insuficiente e negligência no que diz 
respeito aos direitos dos animais não humanos. Assim, consequentemente criam e 
abordam leis que não suprem os maus tratos aos mesmos, fazendo com que continue 
crescendo gradativamente a cada dia. Há uma parte da coletividade que se solidariza 
e reconhece os animais não humanos como seres passíveis de direitos, mas a outra 
grande parte insiste em não respeitá-los levando em consideração que o índice de 
maus tratos aumentou em torno de 23% no início deste ano no Brasil. Embora a 
CRFB/88 e a Lei de Crimes Ambientais (1998) já proíbam a crueldade aos animais 
não humanos, a falta de conceituação dificulta o combate à violência. A resolução 
também propôs 29 atos de violência contra os animais não humanos, tais como: ser 
abandonado, realizar operações cirúrgicas sem anestesia e usar punições baseadas 
na dor. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, refere-se a mudança cultural da nossa 
sociedade, ela é sensível ao problema, consistente com a sociedade, prestando 
atenção a esse problema, a determinação da mesma é uma forma de encontrar uma 
solução. Em uma parte da população, a violência contra os animais é culturalmente 
aceitável. Os profissionais precisam se atualizar para evitar esse tipo de abuso.  
 
REFERÊNCIAS:  
1. https://jus.com.br/artigos/85816/impactos-da-lei-federal-n-14-064-2020-lei-sansao-no-ordenamento-juridico-patrio 
2. https://www.crimlab.com/dicionario-criminologico/maus-tratos-aos-animais/47 
3. https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2018/10/29/conceito-de-violencia-contra-animais-e-definido-

pela-1a-vez-pelo-conselho-federal-de-medicina-veterinaria.ghtml 
4.  MOUTINHO, Miguel. Dignidade dos (animais) humanos vs. dignidade dos (animais) não-humanos? 

Disponível: http://blogdoanimal.blogspot.com/2008/10/dignidade-dos-animais-humanosvs.html.  
5. GONÇALVES, Thomas. Animais não humanos e sua natureza jurídica sui generis, tornando-se assim sujeitos 

de direitos despersonificados: uma breve análise do PL 27/18. Colégio Notarial do Brasil. Disponível: 
<https://www.cnbsp.org.br/?pG=X19leGliZV9ub3RpY2lhcw==&in=MTgyOTU=&filtro=1>. Acesso: 4 set. 2021. 
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ENIC FDV 2017-2021: TRAJETÓRIA DE CINCO ANOS DE SUCESSO. 
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(Curso de Publicidade e Propaganda, FDV, Viçosa-MG) 
Roberto Santos BARBIÉRI (Orientador, FDV, Viçosa-MG) 

Heleno Nascimento SANTOS (Coorientador, FDV, Viçosa-MG 
 
Palavras-chave: Iniciação científica; Pesquisa, Trabalho de curso, 

Interdisciplinaridade. 
Agência de fomento: FDV. 
 
RESUMO:  
INTRODUÇÃO: Até 2016, a Faculdade de Viçosa promovia, anualmente, 
Semanas Acadâmica e Mostras de Trabalhos Acadêmicos, eventos de 
sucesso, com ampla participação de alunos, docentes, funcionários e 
público externo, em geral. Em  2017, com a promoção de adequações 
didático-pedagógicas de seus cursos de graduação, a FDV introduziu nas 
matrizes curriculares dos mesmos as unidades de ensino de “Trabalho 
Interdisciplinar Supervisionado”, denominadas TIS, baseadas em 
praticamente todos os períodos dos cursos, visando o estímulo de atividades 
interdisciplinares de pesquisa e extensão. Com a implantação dos TIS, foi 
organizado, ainda em 2017, uma mostra científico-cultural, o Encontro de 
Iniciação Científica FDV 2017 - ENIC FDV 2017 -, que naquele ano, 
possibilitou a produção de 110 (cento e dez) trabalhos, os quais foram 
publicados nos Anais do Encontro de Iniciação da Faculdade de Viçosa - 
ENIC FDV 2017 -, uma publicação com caracterísicas de periódico, 
registrado na Biblioteca Nacional sob o número ISSN 2527-1520. 
OBJETIVOS: Promover o registro da sistemática publicação dos Anais do 
ENIC FDV por cinco anos consecutivos, cuja quinta edição coincide com as 
comemorações dos 20 (vinte) anos da Faculdade de Viçosa, bem como da 
influência da pandemia da  Covid-19 nas quantidades de trabalho e de 
formatos de realização dos eventos. ABORDAGEM METODOLÓGICA: 
Promoveu-se o levantamento dos quantitativos de trabalhos aceitos e 
publicados nos Anais do ENIC FDV 2017-2021, os quais estão 
disponibilizados para consulta pública no portal da Faculdade de Viçosa, no 
endereço <www.fdvmg.edu.br>. RESULTADOS: Nas 5 (cinco) edições do 
ENIC FDV, os trabalhos foram agrupados em três grandes áreas: CBS: 
Ciências Biológicas e da Saúde; CET: Ciências Exatas e da Terra; e CHS: 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. No Quadro abaixo, são 
apresentados os números de trabalhos publicados por área e por ano. Pode-
se observar que entre 2017 e 2019, o número de trabalhos duplicou, 
passando de 110 para 221 no período, com o evento ocorrendo de forma 
presencial para apresentação e avaliação dos trabalhos aceitos para 
publicação. Em 2020 e 2021, em função da pandemia da Covid-19, os 
números de trabalhos cairam para 166 e 150, respectivamente, e os eventos 
ocorreram de forma remota. O ENIC FDV também recebe produções de 
outras IES e o número de instituições que participaram nas cinco edições do 
evento está indicado no Quadro abaixo, observando-se que o numero delas 
praticamente acompanhou a flutuação do número de trabalhos publicados. 
Em 2020 e em 2021, os eventos ocorreram de forma remota. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A marca de 845 trabalhos apresentados nas 
cinco edições do ENIC FDV 2017 a 2021, uma média de 169 trabalhos por 
ano, com todos eles publicados no periódico Anais do ENIC FDV, com 
International Standard Serial Number ISSN 2527-1520, é motivo de orgulho 
para a FDV nas festividades de seus 20 anos de existência e uma 
possibilidade de significativo enriquecimento dos curriculos dos alunos, 
docentes e demais colaboradores da publicação 
 
QUADRO. Números de trabalhos apresentados e de IES participantes do ENIC FDV 

20177-2021 

ANO 2017 2018 2019 2020 2021 

Áreas do 
conhecimento 

CBS* 19 31 44 13 17 

CET** 39 51 44 26 25 

CHS*** 52 116 133 127 108 

No de trabalhos publicados 110 198 221 166 150 
No de IES participantes 12 20 23 11 10 

* Área de Ciências Biológicas e da Saúde; ** Área de Ciências Exatas e da Terra; e *** Área de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 
REFERÊNCIAS: 
1. ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENIC FDV 2017 - Viçosa-MG. 26 e 27 out. 

2017. Anais... Janeiro de 2018. ISSN-2527-1520. 
2. ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENIC FDV 2018 - Viçosa-MG. 18 a 20 out. 

2018. Anais... Janeiro de 2019. ISSN-2527-1520. 
3. ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENIC FDV 2019 - Viçosa-MG. 24 a 26 out. 

2019. Anais... Janeiro de 2020. ISSN-2527-1520. 
4. ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENIC FDV 2020 - Viçosa-MG. 12 a 14 nov. 

2020. Anais... Janeiro de 2021. ISSN 2527-1520. 
5. ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENIC FDV 2021 - Viçosa-MG. 21 a 23 nov. 

2021. Anais... Janeiro de 2022. ISSN 2527-1520. 
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ÍNDICE DE PALAVRAS-CHAVE 
 

A 
 
Abandono escolar: CHS-103 
Aborto: CHS-096 
Abrigo: CHS-076 
Acabamento: CET-021 
Academias de Viçosa: CBS-004 
Afetividade: CHS-019, CHS-034, CHS-034, CHS-074, CHS-078 
Afeto: CHS-007 
Alemax: CET-003 
Alfabetização: CHS-024 
Almoxarifado: CHS-089 
Alumínio: CET-011 
Alunos: CHS-056 
Análise contábil: CHS-058, CHS-059 
Análise de métodos: CHS-094 
Análise de satisfação:CET-008 
Análise SWOT: CET-003, CHS-090 
Análise: CET-014 
Anencefalia: CHS-096 
Anos inicias: CHS-013 
Ansiedade: CBS-005 
Apoio: CHS-016 
Aprender: CHS-061 
Aprendizagem: CHS-001, CHS-004, CHS-017, CHS-020, CHS-021, 

CHS-033, CHS-034, CHS-042, CHS-052, CHS-054, CHS-
056, CHS-087 

Arquitetura hexagonal: CET-020 
Arquitetural design: CET-020 
Arranjo físico: CHS-091 
Arte: CHS-049 
Atividade física: CBS-007, CBS-010, CBS-012 
Aumento de vendas: CET-007 
Autismo: CHS-036, CHS-072 
Autistas:CHS-016 
Avaliação de desempenho: CHS-099 
Avaliação física: CBS-004 
Avaliação: CHS-002 
Avanços tecnológicos: CHS-067 
 

B 
 
Bebidas carbonatadas: CBS-016 
Bem-estar: CBS-012 
Biblioteca escolar: CHS-077 
Bilinguismo: CHS-022 
Brincadeira: CHS-082, CHS-102 
Brincadeiras: CHS-080 
Brincar: CHS-054, CHS-061, CHS-069, CHS-045 
Brinquedo: CHS-001 
Bullying: CHS-048 
 

C 
 
Câmara de maturação: CBS-014 
Carga horária: CHS-057 
Carne suína: CET-023 
Celebridades: CHS-009 
Cemitério: CBS-017 
Certificações: CET-023 
Ciberespaço: CHS-048 
Cineantropometria: CBS-011 
Cinema: CHS-030 
Civilização: CHS-028 
Clientes: CHS-011 
Cognitivo: CHS-008 
Coleta seletiva: CET-016 
Comparação entre países: CHS-057 
Comportamento: CHS-005 
Comunicação digital: CHS-027 
Comunicação: CHS-044 
Conflitos socioambientais: CHS-035 
Conhecimento de mercado: CHS-011 
Conhecimento: CHS-043, CHS-052 
Conjuntura: CHS-105 
Conservação: CET-015 
Construção civil: CET-021 
Consultório odontológico: CHS-081 
Consumidores: CHS-010 
Consumismo: CHS-031 
Consumo: CHS-050 
Contação de histórias: CHS-102 
Contaminação de água: CBS-017 
Contexto histórico: CHS-064 
Contos de fadas: CHS-018 
Controle de estoques: CET-012 
Controle: CHS-005 
Copa do Mundo: CBS-008 
Coronavírus: CHS-075 
Cosméticos: CET-024 
COVID-19: CHS-032, CHS-092, CHS-093 
Creatina: CBS-003 
Crefisa: CHS-025 
Criança: CHS-017, CHS-026, CHS-041, CHS-087 
Crianças: CBS-007, CHS-004, CHS-014, CHS-031, CHS-063, CHS-

069 
Crítica: CHS-097 
Cultura popular: CHS-029 
Cultura: CHS-049 
Currículo: CHS-022 
Cyberbullying: CHS-045, CHS-048 
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D 
 
Deficiência intelectual: CHS-104 
Desafios: CHS-015 
Desenvolvimento sustentável: CHS-100 
Desenvolvimento: CHS-006, CHS-018, CHS-014, CHS-042, CHS-

053, CHS-066, CHS-068, CHS-069, CHS-074, CHS-078 
Diagnóstico empresarial: CET-004 
Dificuldade de aprendizagem: CHS-037 
Digital: CHS-046, CHS-048, CHS-049 
Digitalização: CHS-044 
Direito à terra: CHS-105 
Direito ambiental: CHS-035 
Direito animal: CHS-106; CHS-10 
Direito da mulher: CHS-079 
Direito do consumidor: CHS-106 
Direito: CHS-045, CHS-048 
Direitos sociais: CHS-092 
Dislexia: CHS-037 
 

E 
 
e-Commerce supermercado:CET-008 
e-Commerce: CET-007, CHS-011 
Educação ambiental: CET-015, CET-025 
Educação de jovens e adultos: CHS-003, CHS-103 
Educação domiciliar: CHS-093 
Educação inclusiva: CHS-063 
Educação infantil: CHS-008, CHS-020, CHS-024, CHS-053, CHS-

054, CHS-023, CHS-061, CHS-063, CHS-064, CHS-068, 
CHS-071, CHS-098, CHS-102 

Educação integral: CHS-065 
Educação superior: CHS-101 
Educação: CHS-002, CHS-005, CHS-007, CHS-021, CHS-045, 

CHS-048, CHS-057, CHS-060, CHS-062, CHS-067, CHS-
072, CHS-073, CHS-082, 084, CHS-085 

Educadores: CHS-073 
Efeito de borda: CET-019 
EJA: CHS-003, CHS-062, CHS-103 
Emoções: CHS-005 
Energia solar: CET-010 
Ensino aprendizagem: CHS-066, CHS-068, 077 
Ensino fundamental: CHS-098 
Ensino regular: CHS-080, CHS-083, CHS-104 
Ensino: CHS-038, CHS-057, CHS-074, CHS-078 
Ensino-aprendizagem: CHS-006, CHS-015 
Envelhecimento: CHS-062 
Erro médico veterinário: CHS-106 
Escola: CHS-033, CHS-041, CHS-026, CHS-083, CHS-085 
Espaço escolar: CHS-039 
Estoque: CHS-089 
Estradas vicinais: CET-009 
Estrutura organizacional: CHS-089 
Estudante: CHS-038 
Evasão escolar: CHS-103 
Exclusão social: CHS-003 
Exercício físico: CBS-003, CBS-010 
 

F 
 
Faltas: CBS-009 
Família: CHS-004, CHS-026, CHS-083 
Feedback: CHS-099 
Ferramenta 5W2H: CHS-091 

Formação médica: CHS-101 
Fotografia de moda: CHS-012 
Fragmentação florestal: CET-019 
Frigorífico: CET-023 
Funções e manutenção do SUS: CBS-001 
Fundição: CET-011 
Futebol: CBS-008, CBS-009, CHS-025 
Futsal: CBS-006 
 

G 
 
Geotecnologias: CET-009 
Gerenciamento de resíduos sólidos: CET-025 
Gestão ambiental: CET-018 
Gestão de desempenho: CHS-090 
Gestão de estoque: CHS-095 
Gestão de estoques: CHS-086 
Gestão eficiente: CHS-081 
Gol: CBS-008 
Granja de suínos: CHS-086 
 

H 
 
Hexagonal design: CET-020 
Homofobia: CHS-055 
Hospital: CHS-002 
 

I 
 
Idoso: CBS-011, CHS-062 
Impacto da pandemia no e-commerce: CET-007 
Impactos ambientais: CET-019 
Importância do SUS: CBS-001 
Inbound marketing: CHS-009 
Inclusão auditiva: CHS-066 
Inclusão escolar: CHS-036, CHS-066 
Inclusão social: CHS-073 
Inclusão: CHS-015, CHS-041, CHS-060, CHS-104: CHS-104 
Índices: CHS-058, CHS-059 
Individualidade: CHS-043 
Indústria: CHS-100 
Influência: CHS-009 
Iniciação Científica: CHS-109 
Inovação educacional: CHS-088 
Inovação: CHS-027, CHS-050 
Instagram: CHS-012 
Interdisciplinaridade: CHS-108 
Internet das coisas: CET-006 
 

J 
 
Jogos escolares: CHS-088 
Jovens: CBS-005, CHS-080 
Judiciário: CHS-075 
Justiça restaurativa: CHS-045, CHS-048 
 

K 
 
Kardashian-Jenner: CHS-009 
 

L 
 
Legalização: CHS-096 
Leitura: CHS-053, CHS-077, CHS-097 
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Letramento: CHS-024 
LGBTQIA+: CHS-055 
Liberdade de expressão: CHS-042, CHS-043 
Libras: CHS-022, CHS-060 
Licenciamento ambiental: CET-018 
Linguagem: CHS-072 
Literatura: CHS-018, CHS-097 
Logística reversa: CET-022, CET-024 
Logística: CET-010 
Loja virtual: CHS-011 
Lojas Americanas: CHS-058, CHS-059 
Loteamento: CHS-070 
Ludicidade: CHS-017, CHS-082, CHS-088 
Lúdico: CHS-001, CHS-013, CHS-054 
Lúdico: CHS-069 
 

M 
 
Magazine Luiza: CHS-058, CHS-059 
Mapeamento: CET-009, CET-014 
Marketing digital: CHS-012, CHS-094 
Marketing esportivo: CHS-025 
Marketing pessoal: CHS-009 
Marketing: CHS-010, CHS-011, CHS-050 
Marvel: CHS-030 
Massa muscular: CBS-011 
Maus tratos: CHS-107 
Matemática: CHS-013 
Materialidade: CHS-105 
Mediação: CHS-035 
Medidas provisórias: CHS-032 
Melhor desempenho: CHS-094 
Metodologia: CHS-057 
Microempresa familiar: CET-004, CET-005 
Microempresas: CHS-010 
Microrganismos: CBS-014 
Mídia: CHS-031 
Moda: CHS-010, CHS-012, CHS-049 
Molde de areia: CET-011 
Moradoras em abrigo: CHS-076 
Motivação: CBS-002 
Movimentação: CHS-091 
MPB: CHS-029 
Municípios: CET-018 
Música: CHS-006, CHS-020, CHS-029, CHS-046, CHS-047, CHS-

068, CHS-087 
Músicas: CHS-048 
 

N 
 
Narrativas: CHS-051 
Novo normal: CHS-099 
 

O 
 
Organização das atividades: CHS-065 
Organização hospitalar: CHS-095 
 

P 
 
Padronização: CET-013 
Palmeiras: CHS-025 
Pandemia: CHS-038, CHS-093 
Participação: CHS-004 

Parto: CHS-079 
Pedagogia participativa: CHS-071 
Pedagogia: CHS-019 
Penitenciárias: CHS-055 
Pequenas empresas: CHS-010 
Percepção ambiental: CET-016 
Pesquisa: CHS-108 
Piranga: CHS-086 
Planejamento estratégico: CET-005, CHS-090 
Plantas medicinais: CBS-015 
Plataformas digitais: CHS-047 
Plataformas: CHS-050 
Podcast: CHS-027, CHS-044 
Políticas públicas: CHS-064, CHS-092 
Ports and adaptors: CET-020 
Pós-consumo: CET-024 
Pós-venda: CET-024 
Práticas didáticas: CHS-040 
Procedimentos operacionais padrão: CET-013 
Processos: CET-014, CET-021 
Produtos Alimentícios: CBS-013 
Produtos agropecuários: CET-003 
Professor do século XII: CHS-067 
Professor: CHS-034, CHS-087 
Professores qualificados: CHS-057 
Professores: CHS-015, CHS-016, CHS-038, CHS-056 
Programa Novo Mais Educação: CHS-065 
Projetos: CHS-071 
Propaganda: CHS-051 
Propriedade: CHS-070 
Psicanálise: CHS-028, CHS-030 
Psicopedagogo: CHS-033, CHS-039 
Psicopedagogos: CHS-016 
Publicidade infantil: CHS-031 
 

Q 
 
Qualidade: CET-023 
Queijos: CBS-014 
Quilombolas: CHS-105 
 

R 
 
Rádio: CHS-044 
Recurso pedagógico: CHS-008 
Reforma trabalhista: CHS-032 
Relação de afetividade:CHS-023 
Relação professor e aluno: CHS-023, CHS-052, CHS-074, CHS-078 
Religião: CHS-028 
Resíduos: CET-016, CET-021, CET-022 
Responsabilidade ambiental: CET-025 
Resultados: CBS-002 
Rotinas: CET-013 
Rotulagem: CBS-016 
Rótulos: CBS-016 
Rotulo nutricional: CBS-013 
 

S 
 
Saberes: CHS-014 
Sala de parto: CHS-079 
Satisfação de clientes:CET-008 
Saúde pública: CBS-001, CBS-017 
Saúde: CBS-007, CBS-010 
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Segurança: CET-006 
Seleção francesa: CBS-008 
Setores do campo: CBS-009 
Síndrome de Down: CHS-063 
Síndrome de Lennox-Gastaut: CHS-034 
Sódio: CBS-016, CBS-013 
Softwares: CHS-046 
STF: CHS-093 
Storytelling: CHS-051 
Streamings: CHS-048 
Subjetividade: CHS-107 
Suíno: CET-023 
Suinocultura: CET-022 
Suplementação:CBS-003 
Surdo: CHS-022 
SUS: CBS-001 
Sustentabilidade: CET-010 
 

T 
 
Tarefas escolares: CHS-057 
Tática: CBS-006 
Tecnologia: CET-006, CHS-075, CHS-084, CHS-085 
Tecnologias: CHS-040 
Teletrabalho: CHS-032 
Terapêutica natural: CBS-015 
Trabalho de curso: CHS-108 
Transfobia: CHS-055 
Transformação: CHS-003 
Transição: CHS-098 
Treinamento físico: CBS-002 

Treinamento funcional: CBS-012 
Treinamento: CBS-006 
Trilhas interpretativas: CET-015 
Tropicalismo: CHS-029 
 

U 
 
Universitários: CBS-005 
Urbanística: CHS-070 
 

V 
 
Valores: CHS-019 
Viçosa: CHS-081 
Violência obstétrica: CHS-079 
Violência: CHS-056 
Vivências: CHS-014 
 

X 
 
--- 
 

Y 
 
Yamaha: CHS-047 
 

Z 
 
--- 
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ÍNDICE DE AUTORES 
 

A 
 
Adaiana Gomes APOLINÁRIO: CHS-086 
Adriana Gomes APOLINÁRIO: CHS-052, CHS-053, CHS-054 
Alex Junior SOARES: CET-003 
Aline Santana de OLIVEIRA: CET-009, CET-016, CET-018, CET-

019, CET-022, CET-024 
Allan Kardec Carlos DIAS: CBS-014, CBS-015, CBS-016, CBS-017, 

CBS-013, CET-025,  
Ana Cristina Azevedo CARNEIRO: CHS-097 
Ana Lívia dos Santos AMARO: CET-004, CET-005 
Anderson Donizete MEIRA: CET-001, CET-002, CET-004, CET-005, 

CET-007, CET-008, CET-010, CET-011, CET-012, CET-
014, CET-017, CET-021, CET-022, CET-023, CET-024 

Andreia Aparecida Ribeiro CARNEIRO: CHS-007, 008 
Andreza Cristina Santiago FERREIRA: CET-009, CET-015, CET-

018 
Angélica Aparecida MANJA: CHS-005, CHS-006 
Anildo Gabriel Mendes FERES: CHS-028, CHS-030 
Anselmo Gomes de MOURA: CBS-002, CBS-003, CBS-010 
Aparecida de Fátima Martins da SILVA: CHS-062 
Arthur Castro de Souza RODRIGUES: CHS-099, CHS-100, CHS-

101 
 

B 
 
Beatriz Silva GRACIANO: CHS-089, CHS-095 
 

C 
 
Carla Cristina da SILVA: CHS-058, CHS-059, CHS-086 
Carla Roberta Gomes GUIMARAES: CET-023, CET-024 
Carlos Alberto BARBOSA: CET-021 
Carlos Henrique Oliveira NONATO: CHS-015, CHS-016 
Carmem Inez de OLIVEIRA: CHS-038, CHS-084, CHS-085 
Carolina Almeida de Paula FREITAS: CHS-070, CHS-105; CHS-106, 

CHS-107 
Cássia Maria Laia AMARO: CET-010 
Cláudia Cassia de Morais VALENTE: CHS-004 
Cleonice Ferreira MIZUBUTI: CHS-014 
 

D 
 
Dalila Campos de Medeiros FERNANDES: CET-009, CET-016, 

CET-018 
Dalila Fernandes CAMPOS: CET-009 
Daniela Gonçalves Moreira CASTRO: CHS-084, CHS-085 
Davidson Rezende VIANA: CET-010 
Débora Sant’Anna Del GUIDICE: CHS-036, CHS-037 
Denise Gonzaga Duarte da SILVA: CHS-032, CHS-035 
Denise Maria PINTO: CHS-063, CHS-064, CHS-065 

Denise Mendes de SOUZA: CHS-021, CHS-022 
Douglas Rocha GOMES: CET-006 
 

E 
 
Edilene Aparecida de Oliveira GOMES: CHS-001, CHS-013, CHS-

053, CHS-056 
Eduarda Costa de PAULA: CHS-093 
Edvânia Santiago CELESTE: CHS-036, CHS-037 
Élissa Milione BORGES: CHS-076, CHS-077 
Eric Caldeira MOREIRA: CHS-070 
Érica Aparecida Gomes RAMALHO: CHS-069 
Érik Viana ARAÚJO: CBS-007 
 

F 
 
Fábio César MOREIRA: CET-001, CET-002 
Felipe Lopes MENICUCCI: CHS-051 
Felippe da Silva Leite CARDOSO: CBS-006, CBS-008, CBS-009 
Fernanda Emília Silva ARAÚJO: CBS-002 
Filipe Rios DRUMMOND: CBS-002, CBS-003, CBS-010 
Francelina Aparecida Duarte ROCHA: CET-019, CET-015, CHS-

066, CHS-072 
 

G 
 
Gabriela de Castro SANTIAGO: CHS-038 
Geandra Braga OLIVEIRA: CHS-031 
Gisele Siqueira Gonçalves OLIVEIRA: CHS-012, CHS-025 
Gizele Correia BELTRÃO: CBS-005 
 

H 
 
Helenice de Fátima BASTOS: CHS-021, CHS-022 
Heleno do Nascimento SANTOS: CET-006, CET-013, CET-020, 

CET-012, CHS-108 
Helimara Cristina TRINDADE: CBS-011 
Higor Henrique Fagundes PAIVA: CBS-009 
 

I 
 
Igor Araújo dar SILVA: CET-020 
 

J 
 
Janaina XAVIER: CHS-001, CHS-002 
Janderson José Rodrigues da SILVA: CHS-075 
Jaqueline Lopes VILELA: CHS-017, CHS-018 
Javier Ignácio Bravo CARREÑO: CET-001, CET-017, CET-011 
Jeferson de Oliveira PEREIRA: CHS-091 
Jessica Lorrany Hipólito SILVA: CHS-107 
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Jhonatan Santos Serpa DIAS: CBS-004 
Jordan Guilherme RODRIGUES NETO: CHS-049, CHS-050, CHS-

051 
José Haroldo de DEUS: CHS-105 
José Roberto Duarte MORAES: CHS-003, CHS-015, CHS-016, 

CHS-017, CHS-018, CHS-019, CHS-020, CHS-029, CHS-
030, CHS-049, CHS-050, CHS-098 

Juliana Aparecida MARTINS: CET-017 
 

K 
 
Karina Gonçalves de ASSIS: CHS-073 
Kathellen Barbosa LIMA: CHS-088 
Kátia Josiany SEGHETO: CBS-005, CBS-007 
 

L 
 
Lara Sobrinho RUBACK: CET-025 
Leidiane Rita Alves LADEIRA: CHS-056, CHS-057 
Lenice Antunes do NASCIMENTO: CHS-079 
Letícia Castro de Souza RODRIGUES: CHS-099, CHS-100, CHS-

101 
Letícia Eluane Gomes COSTA: CHS-063, CHS-064, CHS-065, CHS-

067 
Lilian Silva Duarte RIGUEIRA: CHS-034 
Lorena do Carmo de SOUZA: CHS-082 
Lorena Oliveira RIBAS: CHS-081, CHS-090, CHS-094 
Lucas Fialho GOMES: CHS-025, CHS-027, CHS-029, CHS-031 
Luciana Vanessa Macedo PEREIRA: CHS-023, CHS-024, CHS-042, 

CHS-043, CHS-076, CHS-077, CHS-083, CHS-102 
 

M 
 
lMaysa Neves de OLIVEIRA: CET-025 
Mara Lopes FIALHO: CBS-001, CHS-045, CHS-048 
Marcelo Odilon Cabral de ANDRADE: CBS-004, CBS-005, CBS-

006, CBS-007, CBS-008, CBS-009 
Márcio Balduino SARAIVA: CET-003, CHS-081, CHS-086, CHS-

089, CHS-090, CHS-091, CHS-094, CHS-095 
Margareth Machado DUARTE: CET-020 
Maria Aparecida ANTUNES: CET-014, CET-023 
Maria Laura da Silva TEIXEIRA: CET-014 
Mariana Apolônio FONTES: CHS-058, CHS-059 
Mariana da Silva CASTRO: CET-022 
Mario Fernando RODRIGUES JUNIOR: CHS-099, CHS-100, CHS-

101 
Marlúcia de Souza TEIXEIRA: CHS-003 
Mateus Felipe MIRANDA: CHS-009, CHS-010, CHS-011, CHS-012 
Matheus Correa da Silva SENRA: CHS-055 
Matias Silva DIAS: CET-007, CET-008 
Maxwell Ferreira de CASTRO: CBS-006 
Maysa Neves de OLIVEIRA: CBS-014 
Michel Lopes DUARTE: CHS-081: CHS-081 
Michele Almeida COELHO: CBS-012 
Milton PINHEIRO JUNIOR: CHS-044, CHS-046, CHS-047, CHS-048 
Moniky Jhulya Barbosa MOREIRA: CET-016, CHS-041 
 

N 
 
Natália Viana TEIXEIRA: CBS-010 
Niquele Bianca Cesário MIRANDA: CBS-013, CBS-016, CHS-108 
 
 
 

0 
 
---  
 

P 
 
Pâmela Cristina Ventura da CUNHA: CHS-098 
Patrícia de Souza CÂNDIDO: CHS-024, CHS-023 
Patrícia Leal Miranda de AGUIAR: CHS-070, CHS-105; CHS-106; 

CHS-107 
Paulo Lima VERARDO: CHS-091, CHS-094 
Paulo Sérgio da Silva CRUZ: CBS-003 
Pedro Henrique Teixeira MIRANDA: CHS-060, CHS-061 
Pedro Mendes DIAS: CBS-015, CBS-017 
Poliana Aroeira Braga Duarte FERREIRA: CBS-001, CHS-032, 

CHS-035, CHS-045, CHS-048, CHS-055, CHS-075, CHS-
079, : CHS-092, CHS-093, CHS-096 

Polyane Abranches ANASTÁCIO: CHS-071, CHS-072 
 

Q 
 
--- 
 

R 
 
Rafaela Aparecida GOMES: CHS-080, CHS-083, CHS-102, CHS-

103, CHS-104 
Raja Reda Zorkot SANT’ANNA: CHS-001, CHS-002, CHS-003, 

CHS-004, CHS-005, CHS-006, CHS-007, CHS-008, CHS-
013, CHS-014, CHS-015, CHS-016, CHS-17, CHS-018, 
CHS-019, CHS-020, CHS-021, CHS-022, CHS-023, CHS-
024, CHS-026, CHS-033, CHS-034, CHS-036, CHS-037, 
CHS-038, CHS-039, CHS-040, CHS-041, CHS-042, CHS-
043, CHS-052, CHS-053, CHS-054, CHS-056, CHS-057, 
CHS-060, CHS-061, CHS-062, CHS-063, CHS-064, CHS-
065, CHS-066, CHS-067, CHS-068, CHS-069, CHS-071, 
CHS-072, CHS-073, CHS-074, CHS-077, CHS-078, CHS-
080, CHS-082, CHS-083, CHS-088, CHS-098, CHS-102, 
CHS-103, CHS-104, CHS-084, CHS-085, CHS-087 

Raphael Campos CUSATI: CET-015 
Raquel da Silva FREITAS: CHS-087 
Raquel Martins da SILVA: CET-019 
Renan Augusto Gomes FERREIRA: CET-012 
Renata Moreira FREITAS: CHS-074 
Renato Salles MATTOS: CHS-002, CHS-004, CHS-005, CHS-006, 

CHS-007, CHS-008, CHS-014, CHS-026, CHS-028, CHS-
033, CHS-034, CHS-041, CHS-052, CHS-054, CHS-057, 
CHS-060, CHS-061, CHS-062, CHS-067, CHS-068, CHS-
069, CHS-071, CHS-073, CHS-074, CHS-078, CHS-080, 
CHS-082, CHS-087, CHS-088, CHS-103, CHS-104 

Rita de Cassia Monteiro de Castro FINAMORE: CHS-039, CHS-040 
Robert CAMARGOS: CHS-092 
Roberto Santos BARBIÉRI: CBS-113, CBS-014, CBS-015, CBS-

016, CBS-017, CHS-108 
Rodrigo Teixeira VAZ: CHS-009, CHS-010, CHS-011, CHS-012, 

CHS-025, CHS-027, CHS-029, CHS-031, CHS-044, CHS-
046, CHS-047, CHS-048 

Rúbia Sabrine Lopes MOREIRA: CHS-096 
 

S 
 
Samuel Graciano SILVA: CET-013 
Sasha Xenia da SILVA:CHS-026 
Sérgio da COSTA: CHS-090, CHS-095 
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Stefannia Oliveira SANT’ANA: CHS-097 
 

T 
 
Taynara Maria Matias PIMENTEL: CHS-019, CHS-042 
Thalia Cristina Ferreira RODRIGUES: CHS-066, CHS-068 
Thalyta Cristina Carloto MARTINS: CHS-013 
Thiago dos Santos MIRANDA: CH-106 
 

U 
 
Uire Gonçalves LUCAS: CBS-008 
 

V 
 
Valeria Moreira da SILVA: CHS-043 
Valter Paulo Neves MIRANDA: CBS-011, CBS-012 
Vanessa Aguiar da Silva BITARÃES:CET-011 
Vitória Arruda CORRÊA: CHS-039, CHS-040 

Vitória Luana Gouvêa SANTANA: CHS-033 
 

X 
 
--- 
 

Y 
 
--- 
 

W 
 
Wilza Nara Teixeira CARNEIRO: CBS-001, CHS-045, CHS-048, 

CHS-055, CHS-079, CHS-092 
 

Z 
 
--- 
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