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APRESENTAÇÃO 
 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

disponibilizados para um maior número de interessados. 

 

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

comunicações ou painéis. 

 

Agradecemos a presença e desejamos um bom evento a todos. 

 
 

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

 
 

 
Diretora Geral: Profª. Maria Lúcia Atique Gabriel 

 

Diretor Acadêmico: Prof. Edmo Gabriel 

 

Coordenadores dos grupos de trabalho do evento: 

• Curso de Administração - Profª. Patrícia de Oliveira  

             - Profª. Márcia Roberta de Carvalho Pelegrini 

• Curso de Biomedicina - Profª. Rita Karina Santana 

          - Prof. Rodrigo Estevan Imperial 

• Curso de Comunicação Social - Prof. Alexandre Costa 

          - Prof. Arnaldo de Freitas Vieira 

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

 - Prof. Marco Paolo Diniz Corrêa Ceraldi 

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

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

• Curso de Fisioterapia - Profª. Carla Silva Machado 

         - Prof. Fernando Tavares 

• Curso de Letras – Profª. Adriana Costa Teles 

              - Profª. Elisângela Fernandes Martins 

• Curso de Pedagogia - Profª. Rosana de Castro Ambrósio 

• Curso de Secretariado Executivo - Prof. Faustino Pereira Filho 

             – Profª. Kethi Cristiana do Rosário Squecola 

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

             - Profª. Mariza de Nadai 

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

    - Profª. Fabiana Cera Jerônimo 

• Curso de Turismo - Prof. César Augusto Vollet 
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II ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS 
 
 

PROGRAMAÇÃO OFICIAL  
 
 

18/11/2010 –  
5ª feira 

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

* Os painéis serão expostos no dia do evento, entretanto somente no dia 18/11 será feita a 
apresentação dos mesmos por seus autores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

Sessões de Painéis  

 
 

RESUMOS – ADMINISTRAÇÃO 
 
1) ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 
KOGA, Kelly Mitiko; 
OLIVEIRA, Erica Cristina N. de Oliveira; 
Acadêmica do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O assédio moral é uma das formas de representação social da degradação das relações de trabalho no 
mundo moderno, onde impera a figura do individualismo, da arrogância e da prepotência gerencial, que são atitudes 
inadequadas que envolvem relação de poder englobando a intenção de ofender, humilhar, constranger, diminuir o 
trabalhador no exercício de suas funções. Desta forma, O presente artigo tem como objetivo apresentar os aspectos 
relevantes acerca do assédio moral e do assédio sexual, realizando um levantamento em relação aos seus pontos 
em comum e aos divergentes e seus efeitos nas relações de trabalho. Para tanto utilizará metodologia exploratória e 
bibliográfica 
Palavras-chave: Assédio, degradação, individualismo. 
 
2) MARKETING FINANCEIRO NO MUNDO GLOBALIZADO 
MELLEIRO, Ricardo Luís; 
Acadêmico do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MACHADO, Rosiclér Ap. Dianni de Paula Machado; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho apresentara a importância que o setor de serviços tem para a economia mundial, 
sendo o setor que propicia a maior renda e arrecadação de impostos. Trará consigo as definições e as 
características de serviços, com suas peculiaridades e diferenciação dos demais setores da economia. Como 
objetivo é traçar um paralelo entre os bancos, globalização e as influencias que o mercado financeiro sofreu com a 
abertura dos mercados. Será demonstrado como é o funcionamento e sistematização do marketing voltado às 
instituições brasileiras, e como se da o processo e expansão de mercado, quais os questionamentos que o banco 
deve-se fazer ao ingressar em novos mercados. Será demonstrada a importância de se segmentar a carteiras de 
clientes, e como realizar tal separação através de pesquisas e ferramentas de marketing que auxiliaram o 
responsável pelo planejamento das ações estratégicas da à instituição financeira. Finalmente o presente trabalho 
apresentará um estudo de caso, do sistema de segmentação e atendimento realizado pela Caixa Econômica 
Federal, o qual irá expor todos os fundamentos anteriormente abordados por este trabalho onde será citada a 
importância de segmentação, planejamento de produtos, especialização do serviço a cada tipo de segmento, 
verificação custo/beneficio de instalação de pontos de vendas - PV's, sistemático do marketing bancário, importância 
na comunicação com o cliente, qualificação, relacionamento com o cliente e desenvolvimento tecnológico.  
Palavras-chave: Globalização, marketing, prestação de serviços. 
 
3) CONSTRUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS SUPER DOG 
BENEDETI, Andressa Fernanda da Silva;  
CICERO, Antonio;  
SOARES, Carmem Lúcia Ferreira;  
MURATA, Camila Rodrigues;  
OLIVEIRA, Daniele;  
BIANCHI, Fernanda;  
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RAMOS, Gloria;  
SANCHES, Jaqueline;  
FELIX, Marcelo;  
RAVELLI, Manoela;  
BRAGA, Olivia Longo de Oliveira;  
ESTEVES, Paulo;  
BORGES, Sara;  
DA SILVA, Suelen 
Acadêmicos do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MEIRELES, Eduardo; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A empresa Super Dog virou sinônimo de cachorro-quente. Tivemos a iniciativa de vender cachorro quente 
em carrinhos, pois assim poderíamos estar em contato direto com o público consumidor. A história da Super Dog 
revela uma lição de marketing intuitivo e um estilo de gestão que dá prioridade para a satisfação do cliente mediante 
controle rígido de qualidade, presteza no atendimento e gestão que associa ousadia com “pé no chão, se diferencia 
num mercado altamente competitivo”. Alguns fatores foram decisivos, a escolha do carrinho, Preço e qualidade 
também foram importantes. A qualidade sempre foi prioridade. O abastecimento constante do carrinho e efetuando a 
reposição com produtos frescos. A higiene foi e continua sendo regra fundamental. Tomamos decisões estratégicas 
para o negócio. Trabalhamos com produto de alta qualidade, mantendo assim tradição, confiabilidade e a seriedade 
com o nosso trabalho, para que assim nossos clientes sintam-se satisfeitos e especiais. Além do “molho especial”, 
receita secreta, guardada a sete chaves, que faz de nosso lanche um diferencial no mercado de fast-food, que até 
hoje ninguém conseguiu fazer igual. Estamos sempre trabalhando com o propósito de atender bem nossos clientes, 
oferecendo um lanche diferenciado e de ótima qualidade. 
Palavras-chave: Marketing, gestão, fast-food. 
            
4) ESTRESSES EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS 
MELLEIRO, Ricardo Luis; 
Acadêmico do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
AYUB, Sandra Regina Chalela; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de stress dos colaboradores de instruções bancarias do setor 
publico e privado da cidade de São José do Rio Preto - SP. Participaram 45 colaboradores de diversos setores, 
sendo 70% de instituições financeiras publicas e 30% de instituições financeiras particulares. Foram utilizados um 
questionário e o inventario de sintomas de Stress para Adultos LIPP, criado pela psicóloga Marilda Novaes Lipp 
(2002), onde o respondente desenvolve uma espécie de auto-analise de sua situação de stress, procurando 
determinar se sua fase de stress é física, psicológica ou de resistência. Verificou-se que 75% dos participantes 
resistência e 25% na fase de alerta, havendo predominância de sintomas psicológicos (60%). Encontrou-se 57% de 
mulheres estressadas e 43% de homens.  É possível que o stress desses profissionais esteja associado ao fato de 
trabalharem junto ao publico, em contato com o sofrimento alheio e realizarem, alem de atividades técnicas e 
burocráticas.  Viver em uma sociedade complexa, de forma realizadora, criativa e relativamente independente é uma 
tarefa árdua e muitas vezes difícil de ser realizada. Vivemos boa parte de nosso dia-a-dia no ambiente de trabalho. O 
trabalho é uma fonte de muitas formas de gratificação, mas pode nos fazer mal. A competitividade e correria do dia-
a-dia nas organizações podem desencadear o Stress, que emerge em decorrência da reação do organismo como 
componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais que surgem para adaptação de um evento ou situação de 
grande importância. O stress no trabalho é difundido de forma suficiente para ser aceito como parte da frustração 
necessária da vida diária.  
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Palavras-chave: Stress – Fontes do Stress. 
 
5) ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NO CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO 
PÓS ESTABILIZAÇÃO MONETÁRIA 
PENACHIOTTO, Anderson Gustavoi; 
MISSIAGIA Fabiano José; 
CANO Antonio; 
Acadêmico do Curso de Administração da Faculdade de José Bonifacío – FJB 
 
MEIRELES Eduardo; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
Docente do Curso de Administração da Faculdade de José Bonifacío – FJB 

 
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de avaliar quais das principais alternativas de investimentos têm se mostrado 
mais viáveis para os vários tipos de investidores diante do cenário de estabilização econômica e da inserção 
internacional vivenciada pela economia brasileira pós estabilização monetária. Além disso, ele demonstra os fatores 
determinantes do cenário econômico brasileiro e como eles contribuíram para que tal fato ocorresse, destacando os 
perfis de investidores e proporcionando aos mesmos uma análise concreta sobre o rendimento médio anual dos 
principais investimentos existentes no mercado, objetivando contribuir para uma melhor escolha em momentos de 
estabilização econômica, como o vivenciado na última década (2000 – 2009).  
Palavras chaves: Estabilização Econômica. Inserção Externa. Perfis de Investidores. Alternativas de Investimentos.  
 
6) A CAPACITAÇÃO DO MENOR APRENDIZ COMO ESTRATÉGIA EMPRESARIAL PARA ESCASSEZ DA MÃO 
DE OBRA QUALIFICADA 
SANTANA Elisângela; 
Acadêmico do Curso de Administração da Faculdade de José Bonifacío – FJB 
 
MEIRELES Eduardo; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
Docente do Curso de Administração da Faculdade de José Bonifacío – FJB 

 
RESUMO: A problemática da falta da mão de obra qualificada vem desde o descobrimento do Brasil, quando, no 
processo de colonização e exploração das terras brasileiras, necessitava de mão de obra para o cultivo e a 
mineração. Com as Revoluções Industriais vem a necessidade da mão de obra, mas agora qualificada, pessoas para 
operar máquinas, equipamentos e as inovações tecnológicas. A falta de qualificação, de experiência, de investimento 
dos profissionais neles mesmos, baixa escolaridade são fatores que causam o desequilíbrio entre oferta e demanda. 
A capacitação do Menor Aprendiz é apontada como estratégia para solução do problema a um resultado a médio e 
longo prazo, com incentivos do governo, amparado por leis, além da própria Responsabilidade Social. 
Palavras-Chave: Recursos Humanos. Menor Aprendiz. Mão de obra. Escassez.  
 
7) TOMADA DE DECISÃO EM MICRO E PEQUENA EMPRESA: UM ESTUDO MULTI CASOS NA CIDADE DE 
JOSÉ BONIFÁCIO 
LOURENÇO Milton César; 
Acadêmico do Curso de Administração da Faculdade de José Bonifacío – FJB 
 
MEIRELES Eduardo; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
Docente do Curso de Administração da Faculdade de José Bonifacío – FJB 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de demonstrar que a tomada de decisão de um modo geral é de suma 
importância para as organizações e esse estudo aponta tipos e técnicas para essas tomadas, com o intuito de 
levantar hipóteses relevantes para as empresas analisadas neste caso multi critério, onde um questionário foi a 
ferramenta principal para que se chegasse a uma conclusão. Com a pesquisa propriamente dita o foco principal é 
constatar se as empresas analisadas aplicam alguma das técnicas de tomada de decisão, e se a mesma contribui 
para uma melhor compreensão e análise das informações, objetivando a eficácia no final do processo.   
Palavras-Chave: Processo Decisório; Organizações; Tomador de Decisão; Micro Empresa. 
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RESUMOS – BIOMEDICINA 

 
1) NEUROFIBROMATOSE 
SHAMIR Mahmoud Youssef Barakat; 
ATHANAZIO Wellington;  
ARRUDA Alessandro;  
BISSOLI Francieli; 
Acadêmicos do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: Inicialmente identificada, na literatura médica, pelo Dr. Friedrich Von Recklinghausen, e desde aí ficou 
conhecida durante muitos anos como Doença de Von Recklinhausen, conhecida como Neurofibromatose, periférica 
por apresentarem manchas na pele. Futuramente sabendo-se que afetaria o SNC (sistema nervos central), e com 
isso varias descobertas clinicas começaram a surgir e a neurofibromatose tornou-se tipo 1. O "National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke" (NINDS), dos EUA, tem como principal trabalho conduzir e promover pesquisas 
sobre doenças neurológicas, com essas pesquisas acharam a posição exata do gene da NF1, que é no cromossomo 
17. 
Palavra chave: Descoberta, diferenciação da doença, pesquisas. 
 
2) GENÉTICA E BIOLOGIA FORENSE COM ÊNFASE EM PERÍCIA CRIMINAL 
MAYARA Jéssica;  
RIBEIRO Ana Célia; 
Acadêmicos do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SANTANA Rita Karina; 
Docente do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: A Ciência Forense compreende a área responsável por desvendar crimes e atualmente tem se tornado 
fundamental para na solução de casos considerados insolúveis. Diante disso, o tema abordado permite ampliar e 
auxiliar o conhecimento dos discentes em questões relativas à Perícia Criminal e o trabalho desenvolvido pelo Perito 
Criminal. Através do tema abordado procurou-se também responder algumas das dúvidas levantadas principalmente 
por estudantes de Biomedicina em relação a essa área de atuação. Para tal foram abordados os métodos tomados 
para a execução de uma Perícia, assim como o exemplo do caso Isabella Nardoni, por sua relevância na mídia a 
respeito da perícia utilizada. 
Palavra chave: Biologia Forense, Genética, Perícia Criminal, Perito, Biomédico. 
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RESUMOS – COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
1) O APRISIONAMENTO NA COMUNICAÇÃO 
TERRA, Eder Juno Nicolau; 
Acadêmico do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
COSTA, Alexandre; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Desde os primórdios as pessoas vêm acreditando que se comunicam e tendo a forte convicção de 
compartilhar experiências de vida, entender o outro e serem entendidas – simplesmente no ato de pensar e falar. 
Mas talvez muito do que assinala-se tenha passado despercebido, ou nunca tenha sido visto. Propomos através de 
um estudo multidimensional a existência de um caminho muito mais complexo e profundo neste abismo que há entre 
uma realidade e outra. É necessário existir uma fenomenologia reducionista na percepção e um conhecimento 
profundo sobre a linguagem para que seja possível a emissão e recepção de uma mensagem tal como é. 
Defendemos que a linguagem deve ser utilizada como uma ferramenta pelo operário, ou seja, para determinada 
função, e não como se fosse a própria coisa ou idéia que se deseja retratar. As linguagens são mediações do 
mundo, mediações estas que estão prontas, e devem ser utilizadas como um jogo com "coisas" no mundo, e não ter-
se convicção de alcançar o mundo diretamente – se alcança apenas uma imagem. Não pretende-se descobrir o que 
supostamente esteja oculto sob a linguagem, mas abrir os olhos para ver e desvendar como ela funciona e acontece 
na comunicação. Também propomos não ser possível expressar qualquer tipo de valor através de proposições, a 
linguagem está além do bem e do mal - não se pode transmitir crenças, ética, desejos, sentimentos, etc. Não é uma 
negação absoluta da existência de valor, mas da existência de valor no mundo, ou seja, essas mediações podem 
apenas expressar o mundo, e o mundo não possui valor algum. Esse sujeito, o ser humano, não pertence ao mundo, 
somos seres transcendentais, nossa consciência sobressai. Assim, a linguagem deve apenas mediar ou mostrar 
como as pessoas devem ver, e não ser trocada pela própria coisa. A linguagem por si só não deve explicar, inferir ou 
deduzir coisa alguma. 
Palavras-chave: Comunicação, linguagem. 
 
2) O QUE O JOVEM VÊ? – ANÁLISE DOS PROGRAMAS CQC, CASSETA E PLANETA E PÂNICO NA TV SOB A 
ÓTICA DOS ADOLESCENTES 
FREITAS, Gabrio Barbosa Ribeiro de; 
SOUZA, Carlos Alberto Josué de; 
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Esta pesquisa científica consiste em analisar os programas de televisão de humor "Casseta & Planeta" 
(exibido pela Rede Globo às terças-feiras, das 22 às 23h00) "CQC - Custe o que Custar" (exibido pela Rede 
Bandeirantes às segundas, das 22 às 0h00) e "Pânico na TV" (exibido pela RedeTV aos domingos, das 21 às 23h00) 
e mostrar qual a sua influência na vida dos jovens na faixa etária que compreende dos 14 aos 21 anos. O que o 
jovem assiste hoje na TV aberta? A resposta mais lógica seria "programas para jovens". Porém, detecta-se 
atualmente que estes jovens hoje assistem na verdade programas com formatos diferenciados, que se utilizam de 
linguagem jovem, porém com um humor sarcástico, ácido e muitas vezes invasivo. Esta pesquisa pretende mostrar 
detalhadamente o que incentiva os jovens brasileiros a assistir tais programas de humor na TV aberta e se tais 
programas influenciam em seus comportamentos em relação à sociedade. Num primeiro momento, mostrar a 
influência exercida por tais programas - se positiva ou negativa - na visão de sociedade destes jovens, bem como 
analisar as gírias e hábitos de consumo que tais programas transmitem à este público. Estamos realizando 
pesquisas de campo com jovens estudantes da rede pública de ensino e da rede universitária particular, todos na 
faixa etária de 14 a 21 anos, entregando questionários para preenchimento individual, além de consulta baseando-se 
também em livros e sites. Com a análise dos dados, desenvolveremos um painel com os resultados obtidos através 



 

 11 

dos questionários visando montar um mapa do que pensam e o que desejam os jovens em relação à estes 
programas televisivos. 
Palavras-chave: Comunicação, televisão. 
 
3) O SILENCIAR DE UMA TEMÁTICA: PROGRESSÃO CONTINUADA NA MÍDIA IMPRESSA DE CATANDUVA-
SP 
TIGGEMANN, Iara (IMES-CATANDUVA e UNIFEV);  
FIGUEIREDO, Fábio (IMES-Catanduva e UNILAGO);  
PEDROSO, Ronaldo R. (IMES-Catanduva e UFF); 
ERRERIAS, Claudio A. C. (IMES-Catanduva e FIPA); 
 
Resumo: Ainda que a mídia impressa venha perdendo leitores face à popularização do computador e da internet, a 
maioria das pessoas que folheia as páginas de um jornal em busca de notícias identifica este meio de comunicação 
com as seguintes qualidades: “profundidade”, “confiabilidade” e “detalhamento e abrangência das informações”.  
Assim, considerando que os jornais exercem importante influência na formação da opinião pública, desenvolvemos a 
presente pesquisa de iniciação científica que tem como objetivo conhecer as representações da Progressão 
Continuada veiculadas em um jornal do município de Catanduva-SP. Elegemos esta temática, pois compreendemos 
ser um tema polêmico, gerador de discursos e de opiniões controversas. Além disso, os acadêmicos que participam 
da pesquisa provêm de cursos de licenciatura onde a discussão em torno das políticas públicas educacionais tem 
grande relevância.  Para alcançar nosso objetivo propusemo-nos realizar análise de conteúdo das reportagens 
veiculadas nas edições dominicais de uma década (janeiro de 1997 a dezembro de 2007). A falta de reportagens 
sobre esta temática nos direcionou a um novo recorte que incluía as edições diárias do mês de abril da referida 
década.  Junto a este levantamento e análise de fontes primárias, realizamos pesquisa bibliográfica sobre 
Progressão Continuada (características, objetivos, dificuldades de implantação, diferenças e semelhanças em 
relação ao regime seriado etc.). Também refletimos sobre a importância dos meios de comunicação de massa e 
suas influências na produção e difusão de significados para a população. Concluímos até a presente data que o 
assunto não é alvo de interesse por parte da imprensa local pela inexistência de reportagens noticiando algum fato 
que direta ou indiretamente tenha apresentado o tema Progressão Continuada. A pesquisa prossegue em busca de 
explicações para este silêncio, sendo que consideramos como hipótese que o público-alvo do jornal (proveniente de 
classes sociais alta e média) não é atingido frontalmente por essa política pública e por isso a mesma não se 
constitui em assunto privilegiado para ser debatido.  
Palavras-chave: Mídia impressa, progressão continuada, representações. 
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RESUMOS – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
1) ESTUDO DOS EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO NEUROMUSCULAR ASSOCIADOA A HIDRÓXI B-
METILBUTIRATO EM VOLEIBOLISTAS 
NETO, Luís Ferreira Monteiro; 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da eletroestimulação neuromuscular (EENM) associado ao uso 
do hidróxi b-metilbutirato (HMB) sobre o aumento da potência muscular, tendo como variáveis as análises das 
impulsões vertical e horizontal,  mensuradas pela fotogrametria e a cirtometria da massa muscular..Foram 
analisados dois grupos de atletas, sendo o grupo A submetido a EENM e suplementação alimentar por HMB e o  
grupo B submetido a EENM e placebo. Foram realizadas a cirtometria dos músculos tríceps sural e quadríceps e 
depois foram realizados os saltos de impulsão vertical e horizontal antes.Os resultados mostraram que o protocolo 
utilizado foi eficaz, já que os atletas tiveram significativas melhoras nas variáveis avaliadas. 
Palavras-chave: Eletroestimulação neuromuscular, hidróxi b-metilbutirato,fotogrametria. 
 
2) AVALIAÇÃO DO AUMENTO DE FORÇA MUSCULAR COM USO DE EXERCÍCIOS DE CADEIA CINÉTICA 
FECHADA E ELETROESTIMULAÇÃO EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE CONDROMALÁCIA PATELAR 
UTILIZANDO A EMG 
HENZ, Antônio Carlos; 
Acadêmico do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NETO, Luís Ferreira Monteiro; 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo: O ganho de força muscular é muito benéfico em indivíduos portadores de condromalácia patelar. Neste 
estudo, foi realizado uma análise comparativa através de exercícios de cadeia cinética fechada e eletroestimulação 
com corrente russa para verificação do aumento da força muscular, com auxílio do aparelho Eletromiógrafo e do 
teste de 1RM (resistência máxima). O estudo foi realizado com três indivíduos do sexo feminino, divididos em três 
casos (A, B e C), sendo caso A o caso controle, caso B onde foi aplicado o protocolo com três exercícios de cadeia 
cinética fechada e o caso C onde foi aplicado o protocolo de eletroestimulação (corrente russa) com freqüência de 
2500 Hz modulado à 50 Hz durante 15 min. 
Palavras-chave: Cadeia cinética fechada, condromalácia, eletroestimulação , força muscular. 
 
3) ANÁLISE DA IMPULSÃO VERTICAL E HORIZONTAL APÓS A UTILIZAÇÃO DA NMES POR 
FOTOGRAMETRIA  
FERREIRA, Adriano Vinícius Jordão; 
Acadêmico do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NETO, Luís Ferreira Monteiro 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo- A eletroestimulação neuromuscular é uma aplicação de corrente elétrica que é capaz de produzir 
contrações musculares. A utilização da NMES pode ofertar um fortalecimento muscular, aumentando assim a massa 
e a potência muscular. Através de estudos teóricos e práticos, a utilização deste tipo de corrente em atletas de elite 
parece apresentar valores próximos a exercícios voluntários. O objetivo do trabalho é avaliar os efeitos EENM sobre 
o aumento da potência muscular tendo como variável, a impulsão vertical e horizontal avaliados pela fotogrametria. 
Foram analisados dois grupos de atletas no qual grupo A foi submetido a eletroestimulação e o grupo B tido como 
grupo controle.Após o protocolo de eletroestimulação foram detectados melhora dos aspectos analisados no trabalho 
e comprovada a eficácia da proposta do tratamento.  
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Palavras-chave: Eletroestimulação, neuromuscular, fisioterapia. 
 
4) OS EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO ELETRICA NEURO MUSCULAR NA ATIVIDADE EMG E NA CIRTOMETRIA 
DA COXA DOS MÚSCULOS VASTO MEDIAL E VASTO LATERAL 
SANTANA, Carlos Eduardo; 
Acadêmico do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NETO, Luís Ferreira Monteiro; 
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo verificar alterações ocorridas após a eletroestimulação neuromuscular, 
realizadas nos músculos vasto medial e vasto lateral que foram analisados pela eletromiografia e pela cirtometria, 
antes e após a eletroestimulação neuromuscular. A pesquisa envolveu 8 voluntárias do sexo feminino, com idade 
variando entre 17 a 25 anos, sendo  estimulado o membro inferior não-dominante e membro contralateral como 
controle. Sendo que os resultados demonstram um aumento significativo da massa muscular do membro inferior 
estimulado. No entanto não apresentaram alterações eletromiograficas. 
Palavras-chaves: Cirtometria, eletroestimulação neuromuscular, eletromiografia. 
 
5) ANÁLISE COMPARATIVA DE FLEXIBILIDADE DO GRUPO MUSCULAR ISQUIOSTIBIAIS EM GESTANTES E 
NÃO GESTANTES 
KAIDA, Denise Mitiko;  
DO AMARAL, Letícia Montezani;  
FERREIRA, Fernando Borges;  
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da Faculdade da Alta Paulista, FADAP/FAP  

 
MONTEIRO NETO, Luis Ferreira;  
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RODRIGUES, Ana Carla Ferreira; 
Acadêmico do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Na gestação, os hormônios estrogênio, progesterona e relaxina, modificam toda a estrutura músculo 
esquelética e tecidos adjacentes, estes atuam na mudança morfológica de alguns tecidos, favorecendo adaptações 
enquanto a elasticidade e resistência destes tecidos. O objetivo foi comparar o grau de flexibilidade do grupo 
muscular isquiostibiais de gestantes e não gestantes num período de 1 semana, com intuito de observar se o 
alongamento no período gestacional repercutia resultados favoráveis quando comparados com a flexibilidade de 
mulheres fora do período gestacional. Para fazer a comparação dos grupos foi utilizado o modelo adaptado do 
Banco de Wells, onde primeiramente foi coletada a medida antes do alongamento passivo. Após a primeira coleta, 
foi realizado alongamento passivo do grupo muscular isquiostibiais, onde novamente a avaliada foi posicionada na 
mesma posição para coletar novamente as medidas, onde são oferecidas três tentativas, em cada oportunidade, a 
distância alcançada deve ser mantida por aproximadamente 2 segundos. Os resultados demonstraram pequena 
flexibilidade aumentada do grupo muscular em gestantes e nenhuma alteração do mesmo no grupo controle. 
Concluímos uma predisposição no ganho de flexibilidade no grupo gestacional quando comparado ao grupo controle. 
Palavras-chaves: Alongamento, hormônios, flexibilidade, isquiostibiais. 
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RESUMOS – ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
 
1) EFEITO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA COMO TRATAMENTO PRELIMINAR NA SECAGEM DE MAÇÃ 
GALA (MALUS DOMÉSTICA BORK) e MAMÃO FORMOSA (CARICA PAPAYA L.). 
CHIARELLI, Priscila Vitoriano; 
MATHIAS, Jéssica Carolina; 
Acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
PEDRO, Maria Angélica Marques; 
DAMY-BENEDETTI, Patrícia de Carvalho; 
Docentes do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: O processo de secagem é um método de conservação de alimentos através do qual ocorre a redução da 
atividade de água, diminuindo as taxas das reações químicas e o desenvolvimento microbiológico que ocorrem nos 
alimentos. Além disso, reduz o custo de embalagem, transporte, manipulação de alimentos e prolonga a vida útil do 
produto. As frutas em geral possuem alto teor de umidade, portanto, são altamente perecíveis e isto acarreta 
grandes perdas aos produtores. O processo de desidratação, além de ser uma alternativa para a redução de perdas 
devido ao excesso de produção de frutas in natura e ao aproveitamento de frutas fora do padrão, pode agregar valor 
ao produto. A desidratação osmótica é um processo em que os alimentos são colocados em contato com soluções 
concentradas de sólidos solúveis que possuem maior pressão osmótica e menor atividade da água. Este trabalho de 
pesquisa teve como objetivo avaliar a influência das condições de secagem de Maçã Gala (Malus domestica Bork) e 
Mamão Formosa (Carica papaya L.) com e sem pré-tratamento osmótico sobre as curvas de secagem. As frutas 
foram submetidas à pré-tratamento osmótico em uma solução 33,3% de açúcar (razão de 1:4), numa temperatura de 
40°C sem agitação. Após a osmose, foi realizada a secagem em uma estufa com circulação de ar. Foram estudadas 
duas temperaturas, 60 e 80°C. Foram medidos os valores de umidade em diferentes tempos de secagem. Verificou-
se um menor tempo de secagem quando aplicado o tratamento osmótico. O escurecimento também foi menor para 
as frutas tratadas osmoticamente. O aumento da temperatura de secagem reduziu o tempo de secagem na estufa. 
Palavras-chave: Maçã, mamão, secagem. 
 
2) INFLUÊNCIA DOS FATORES FÍSICO-QUÍMICOS E TECNOLÓGICOS NA QUALIDADE DO AÇÚCAR CRISTAL 
VERGANI, Mário Augusto; 
Acadêmico do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
BUENO, Sílvia Messias; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A palavra açúcar tem sua origem primitiva no termo sânscrito sharkara que significa grão, areia grossa. O 
açúcar se destina, principalmente, a adoçar bebidas e alimentos, sendo obtido a partir de beneficiamento de méis 
cristalizáveis da cana-de-açúcar conhecido, também, como sacarose. Dada a relevância deste produto para a 
indústria alimentícia e para o consumo da população, é de extrema importância que este esteja com um alto nível de 
qualidade. É de responsabilidade dos produtores a otimização e a busca de melhores condições operacionais para a 
produção de um açúcar cristal de qualidade padrão. Este trabalho teve por objetivo avaliar se os açúcares cristais 
presentes no mercado mantêm suas características físico-químicas ideais para o consumo, baseando-se na 
comparação analítica de diversas marcas do produto, e avaliando as variáveis do processo industrial que implicam 
na qualidade. Um dos principais parâmetros que se refere à qualidade do açúcar cristal é a cor (ICUMSA), pois, se 
esta não estiver de acordo, dificilmente os outros parâmetros estarão dentro do padrão. Outros parâmetros 
analisados foram umidade, cinzas, dextrana, granulometria, resíduo insolúvel e partículas magnetizáveis. Desta 
maneira, a qualidade deve ser avaliada desde a produção até a armazenagem do produto, visando minimizar ao 
máximo o impacto que possíveis problemas possam causar neste produto e aos consumidores.  
Palavras-chave: Qualidade, especificação, açúcar. 



 

 15 

 
3) SECAGEM DE RESÍDUO DE LARANJA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E GRANULOMÉTRICA DO RESÍDUO 
SECO 
ROSA, Daniele Penteado; 
PALHARES, Priscila Carvalho; 
Acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
CARTELAM, Kelly Tafari; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: O bagaço é um dos resíduos da extração industrial de suco de laranja e sua utilização como ingrediente 
em produtos alimentícios deve ser estudada, a fim de aproveitar suas propriedades nutricionais. Este trabalho teve 
como objetivo a secagem do bagaço da laranja triturado, e, após seco, determinação de pH, granulometria e 
umidade do mesmo. Utilizou-se a laranja (Citrus sinensis (L.)) da variedade Pêra Rio e extraiu-se o bagaço com 
auxílio de facas. Este foi triturado in natura em multiprocessador e em seguida desidratado em secador de bandejas, 
com circulação forçada de ar, de dimensões de 0,38 x 0,17 x 0,045 m. O ar de secagem foi mantido a 45°C, com 
velocidade de 1,0 m/s e 30% de umidade relativa. O conteúdo de umidade do bagaço seco foi determinado pelo 
método gravimétrico em estufa a 105°C por 24 horas, a granulometria realizada através do jogo de peneiras Tyler, 
com numeração escolhida de acordo com o tamanho do bagaço obtido, e o pH medido com phmetro digital. O pH do 
bagaço de laranja seco foi de 4,87 (a 25°C) e o teor de umidade de 7,16% (base úmida). Pela análise granulométrica 
tem-se que o resíduo de laranja seco apresenta Índice de Uniformidade (IU) médio, pois a sua maioria em massa 
ficou retido na peneira de Tyler 20. Com esse resultado encontrou-se um diâmetro médio das partículas de 0,672 
cm. A secagem do bagaço e seus valores de pH e umidade apresentaram-se bastante satisfatórios. A análise de 
granulometria mostra sua importância para o estudo de substituição de ingredientes normalmente utilizados na 
indústria alimentícia, como a farinha de trigo, pelo bagaço de laranja, rico em fibras e de baixo custo. 
Palavras-chave: Bagaço de laranja, umidade, pH. 
 
4) PRODUÇÃO DE BISCOITO TIPO “COOKIE” A PARTIR DO RESÍDUO SECO DE LARANJA 
PALHARES, Priscila Carvalho; 
MARCON, Michele; 
CATANHO, Marielle; 
Acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
BENEDETTI, Patrícia de Carvalho Damy; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Os biscoitos cookies são de tradição americana e apreciados em todo o seu território. Originalmente são 
feitos com farinha de trigo, o que pode causar complicações em pessoas celíacas, devido ao seu alto teor de 
proteína (glúten). A produção de alimentos sem glúten vem crescendo, visando atender um público com alimentação 
restrita. O objetivo deste trabalho é utilizar o bagaço da laranja como farinha para produção de “cookies”, 
aumentando a quantidade de fibras e isentando-o desta proteína, além de lançar um novo produto no mercado. 
Utilizou-se, para a fabricação do produto, bagaço de laranja (Citrus sinensis (L.)), seco em um projeto de Iniciação 
Científica na Faculdade. Este bagaço já seco foi novamente triturado, substituindo 100% da farinha de trigo usada na 
produção de biscoitos tipo “cookie” tradicional. A partir de testes realizados, chegou-se a composição final contendo 
resíduo de laranja, açúcar mascavo, ovos, gordura vegetal, chocolate, fermento químico e essências de laranja e 
baunilha. Esses ingredientes foram misturados, colocados em formas individuais e levados ao forno. Com esse 
procedimento, obteve-se “cookie” de ótimo sabor e aroma. O produto foi oferecido aos alunos da Faculdade (Teste 
de Aceitação Geral). Após experimentar o biscoito, os alunos recebiam uma ficha de avaliação sensorial, que 
analisa, em escala hedônica, o quanto a pessoa gostou do produto. Com este teste percebeu-se que o grau de 
aceitação foi de 96,7%, o que mostra que o produto agradou a maioria dos provadores. Percebemos assim, que a 
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substituição da farinha de trigo pelo resíduo de laranja seco e triturado em “cookies”, além de aumentar a quantidade 
de fibras e isentá-lo desta proteína (glúten), também teve uma ótima aceitação dos consumidores. 
Palavras-chave: Bagaço de laranja, cookie, glúten; 
 
5) CÁLCULO DA PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÃO DE PVC DE 3 DIFERENTES FLUIDOS ALIMENTÍCIOS 
VILLAS BOAS, Flávia; 
ROSA, Daniele Penteado; 
Acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
CATELAM, Kelly Tafari; 
Docente do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: Para o projeto de equipamentos e sistemas de tubulações em engenharia é necessário o cálculo da perda 
de carga (H) causado pela diferença de pressão (∆P). Esta perda de energia em um sistema é uma combinação 
entre (H) em tubulação, válvulas, acessórios e equipamentos. Realizaram-se testes com 3 soluções alimentícias 
[água, solução de sacarose (3:5 m/m) e solução de amido de milho (2,5:4 m/m)], para cálculo no sistema construído 
em laboratório, com o objetivo de avaliar (H) durante o escoamento em diferentes vazões. O sistema é composto por 
tubulação de PVC com 1,40 metros de comprimento, medidor de vazão, medidores de pressão, uma válvula globo 
(V1) e uma válvula esfera (V2), bomba centrifuga de 1 HP de recirculação, e reservatório para fluido. Foram testadas 
diferentes posições de abertura de válvulas, sendo duas posições (totalmente aberta e 1 volta fechada) para V1, e 
duas para V2 (aberta e ½ abertura ). Para a água obtivemos (H) com V1e V2 abertas igual a 2,022m e o mesmo 
resultado para V1 e V2 com ½ abertura, para V1* e V2 aberta  H foi de 3,033m e V1* e V2 ½ 6,066m. A solução de 
sacarose apresentou H de V1 e V2 abertas igual a 0,811m e V1 e V2 ½  de 1,621m, o mesmo valor foi para V1* V2 
aberta, já com V1* e V2 ½, o valor de H foi de 4,053m. Os valores de H na solução de amido para V1 e V2 abertas foi 
de 1,607m e para V1 e V2 ½ de 4,018m, para V1* e V2 aberta de 0,804m e V1* e V2 ½ de 3,214m. Onde, V1 
representa a válvula 1 totalmente aberta e V1* representa a válvula 1 com uma volta fechada. 
Palavras-chave: Perda de carga, água, tubulação; 
 
6) EFEITO DA DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA COMO TRATAMENTO PRELIMINAR NA SECAGEM DE BANANA 
NANICA (MUSA CAVENDISHI) 
GALVES, Laíssa Gorgatto; 
FARIA, Rhaiza Roveda Soares; 
Acadêmicas do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
BENEDETTI, Patrícia de Carvalho Damy; 
PEDRO, Maria Angélica Marques; 
Docentes do Curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo produzida na maioria dos países tropicais. 
É uma fruta altamente perecível. A secagem apresenta-se como alternativa de conservar e proporcionar uma 
armazenagem segura e livre do desenvolvimento de microrganismos. Além de, agregar valor, a secagem reduz 
custos com transporte e embalagem e, portanto melhora a aproveitamento da produção da fruta. A desidratação 
osmótica é empregada como pré-tratamento na secagem e consiste na remoção parcial de água pela pressão 
osmótica, e vem sendo utilizada para conservação de frutas, verduras, carnes e pescados. O alimento é colocado 
em contato com solução hipertônica de solutos, diminuindo a atividade de água. As principais vantagens do processo 
de desidratação osmótica sobre os processos tradicionais de secagem são a inibição do escurecimento enzimático, 
com retenção da cor natural sem a utilização de sulfitos, maior retenção de componentes voláteis durante a secagem 
subseqüente e baixa consumo de energia. Neste trabalho, foi investigada a influência das condições de secagem de 
banana nanica (Musa cavendishi L.), com e sem pré-tratamento osmótico sobre as curvas de secagem. As frutas 
foram submetidas a pré-tratamento osmótico em uma solução 33,3% de açúcar (razão de 1:4), numa temperatura de 
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40°C sem agitação e, após a osmose, foi realizada a secagem em uma estufa com circulação de ar. Foram 
estudadas duas temperaturas, 60 e 80°C. Foram medidos os valores de umidade em diferentes tempos de secagem 
e assim obteve-se a curva de secagem na estufa. Os dados experimentais foram ajustados pelo modelo de Page. 
Verificou-se um menor tempo de secagem quando aplicado o tratamento osmótico. O escurecimento também foi 
menor para as frutas tratadas osmoticamente. O aumento da temperatura de secagem reduziu o tempo de secagem 
na estufa. 
Palavras-chave: Banana, desidratação osmótica, secagem. 
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RESUMOS – LETRAS 
 
1) A CIDADE E OS CONDOMÍNIOS: QUE RELAÇÕES DE SENTIDOS SÃO ESTAS? 
GARCIA, Dantielli Assumpção; 
PINHEIRO, Rafaela Ramires; 
Acadêmicas do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Nossa proposta, neste trabalho, consiste em analisar, da perspectiva discursiva, algumas propagandas de 
condomínios fechados da cidade de São José do Rio Preto. Essas propagandas em geral são entregues no trânsito 
da cidade e buscam anunciar os novos empreendimentos imobiliários. Pretendemos compreender, neste artigo, 
como a construção de condomínios afeta a constituição de sentidos para as cidades: Como os sujeitos vão se 
sentindo nesse espaço urbano que se fecha com a construção de muros? Com a presença de guaritas separando os 
espaços da cidade? 
Palavras-chave: Análise de discurso, cidade, condomínios fechados. 
 
2) ANÁLISE DO CONTO “THE BOARDING HOUSE” DE JAMES JOYCE ATRAVÉS DE SUA TRADUÇÃO “A 
PENSÃO” DE HAMILTON TREVISAN 
BLASQUE, Eudes Francisco; 
Acadêmico do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
TELES, Adriana da Costa; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Através desse trabalho, baseado em textos sobre análise do conto e teoria da narrativa, nos propomos a 
analisar o conto “The boadering house” do escritor irlandês James Joyce (Dubliners, 1914, p. 26) através da 
tradução de Hamilton Trevisan entitulada “A Pensão” (Dublinenses, 2006, p. 63). James Joyce, escritor irlandês, foi 
um dos maiores escritores do século XX , sendo lembrado principalmente por duas de suas obras Ulisses (1922) e 
Finnegans Wake (1939). Porém anteriormente a esses livros, ele escreveu Dubliners (1914), livro composto por 15 
contos que retrata a sociedade de Dublin no século passado. Por isso decidimos fazer uma análise de um dos 
contos desta obra, nos atentando principalmente para o aspecto das relações humanas, verificando assim que 
mesmo sendo um conto do século passado, acaba por ser atemporal justamente por trazer o que o ser humano tem 
universal. O primeiro passo para o desenvolvimento de tal projeto é estudar teorias sobre o conto e narrativa, 
mediante orientação. Assim, teremos maior conhecimento sobre os elementos que os compõem, tais como: espaço, 
narrador, tempo, linguagem, entre outros elementos. Nesse primeiro momento estudaremos as obras Teoria do 
Conto (1985) de Nádia Batella Gotlib, sobre teoria do conto e um capítulo da obra Aspectos do Romance (1969) de 
Forter sobre os personagens da narrativa. Em um segundo momento, nos dedicaremos a estudar a estrutura da 
narrativa por meio da leitura do texto “temática” (1973) de Tomachevisk presente em A Teoria da Literatura: Os 
Formalistas Russos. Também farão parte de nossos pressupostos teóricos artigos e textos sobre o espaço na 
narrativa e sobre a linguagem literária. 
Palavras-chave: Joyce; análise, tradução. 
 
3) A TRADUÇÃO E A ADAPTAÇÃO DE CONTOS DE FADAS: ALGUNS ASPECTOS SOBRE UMA VERSÃO DE 
“LITTLE RED RIDING HOOD” PARA O PORTUGUÊS 
QUEIROZ, Leandro Adão; 
Acadêmico do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
TELES, Adriana da Costa; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: O presente artigo visa a discutir a tradução e a adaptação de contos de fadas. Para nossa discussão nos 
focaremos em uma versão de “Chapeuzinho vermelho” para o português. Nosso trabalho tem como corpus a versão 
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em inglês do referido texto presente na coletânea The Project Gutenberg Etext Fairy Tales, dos irmãos Grimm, 
encontrada no portal “Domínio público” e a versão em português do conto presente em Alfabetização: livro do aluno 
(2000), que faz parte de um projeto de alfabetização do MEC para o público infantil do nordeste brasileiro. No que diz 
respeito à tradução e adaptação, o conto de fadas é um gênero deveras difícil de lidar, o que decorre não apenas 
dos conflitos e embates psicológicos das personagens, mas também das características peculiares de seus países 
de origem. Assim, os tradutores devem estar bem familiarizados com a cultura de ambos os idiomas envolvidos no 
processo de tradução e adaptação. O tradutor de contos de fadas muitas vezes tem, não apenas que traduzir, mas 
adaptar certas palavras e conceitos, conduzindo-os, de acordo com os objetivos traçados, geralmente pelas editoras, 
e no caso desta versão estudada, de acordo com o propósito de tornar a história compreensível para um público 
mais específico: as crianças do nordeste brasileiro.  
Palavras-chave: Literatura, tradução, adaptação, contos de fada. 
 
4) OS ELEMENTOS BÁSICOS DA NARRATIVA: UMA ANÁLISE DO CONTO A CARTOMANTE DE MACHADO 
DE ASSIS 
TEIXEIRA, Luis Gustavo; 
Acadêmico do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
TELES, Adriana da Costa; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O nosso trabalho pretende fazer um estudo dos elementos básicos da teoria da narrativa baseando nos 
teóricos da literatura, para posteriormente aplicar toda essa bagagem teórica analisando o conto A Cartomante de 
Machado de Assis. Os estudos serão baseados nas teorias de Nádia Gotlib (1998) que trata dos elementos 
estruturais da narrativa, de Tomachevski (1973), retomando os debates teóricos em torno do tema, Ligia Leite 
(1985), que fala sobre o foco narrativo, Antonio Dimas (1985), que teoriza sobre o espaço e ambientação, dentre 
outros. Com a análise do conto, pudemos fazer algumas observações sobre a intenção do autor ao escrevê-lo. 
Desde o começo do texto, por meio de comentários e descrições tanto das personagens quanto ao ambiente em que 
elas estão incluídas, o narrador mostra para o leitor que Camilo estava no caminho errado. Os bilhetes que ele 
recebe, o seu desaparecimento da casa de Vilela, o caminho que o leva até a casa da cartomante, a descrição da 
casa de Vilela no fim da história, todos esses motivos nos mostram que Camilo estava no caminho errado, e ele 
paga caro pela tentativa de fuga, pela tentativa de enganar-se a si mesmo perante os fatos ao ir até a casa da 
cartomante, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, e que apenas faz o papel dela, o papel de 
enganar. E essa tentativa de fuga da realidade é uma constante do ser humano, que sempre busca algo para “fugir” 
da sua realidade.  
Palavras-chave: Teoria da literatura, conto, Machado de Assis. 
 
5) OS DESAFIOS DA VERSÃO EM LÍNGUA INGLESA DOS GIBIS DO CEBOLINHA E DO CHICO BENTO 
SILVA, Vanessa Ramos; 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
TELES, Adriana da Costa; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a versão para a língua inglesa dos gibis do Cebolinha e do 
Chico Bento do cartunista Mauricio de Sousa.  O personagem Cebolinha foi escolhido em razão de apresentar um 
problema de dislalia e o personagem Chico Bento devido sua linguagem regionalista, possibilitando-nos analisar os 
desafios enfrentados pelo tradutor durante os processos de reconstrução de sentido na língua de chegada. Este 
trabalho foi realizado com o auxílio do livro Procedimentos Técnicos da Tradução de Heloísa Gonçalves Barbosa, os 
quais nos permitiram analisar os contextos e e as traduções em que os personagens escolhidos para esta pesquisa 



 

 20 

estavam inseridos. É importante destacar que não é objetivo desta pesquisa julgar as traduções analisadas, mas 
observar e apontar as dificuldades da tradução de palavras e expressões da cultura brasileira. 
Palavras-chave: Linguagem regionalista, modalidades tradutórias. 
 
6) O PROCESSO DE CRIAÇÃO POÉTICA POSTO A NU: A METALINGUAGEM EM DRUMMOND, BANDEIRA E 
CABRAL  
CARDIEL, Vanessa Stanford; 
Acadêmica do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
FRAGA Denise; 
Docente do Curso de Letras da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
  
Resumo: O presente projeto tem como questionamento central o estudo da metalinguagem de poemas dos autores 
brasileiros Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), João Cabral Neto (1920-1999) a fim de observar o poema 
moderno. Nos primórdios, concebia-se a criação poética como fruto de inspiração divina a, ser único, considerado 
instrumento para que o dom da criação se manifestasse, então, recoberta por véus misteriosos, seria uma 
mensagem insondável aos homens pelo poeta, porta-voz de entes divinos. Assim, ao público era reservado somente 
o papel de expectador da obra, participando ativamente na construção de sentidos do texto, uma vez que ele, em 
caráter “aurático” mantinha seu distanciamento. 
Palavras-chave: metalinguagem, aurático, mensagem. 
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RESUMOS – FISIOTERAPIA 
 
1) ALZHEIMER E FISIOTERAPIA 
PEREIRA, Ana Paula;  
SILVA, Francynai Maria Alves da;  
SILVA, Kaue Machado da;  
LOPES, Leticia da Costa;  
ROSA, Mariana; 
Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A Doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa. O estudo tem como objetivo evidenciar a 
importância do fisioterapeuta no tratamento motor da DA, com isto, proporcionará ao paciente melhora na execução 
das atividades de vida diária, visto que a estimativa é que cada vez mais idosos sejam portadores de alzheimer. 
Neste estudo pesquisaremos 16 idosos  portadores de DA, de ambos os gêneros, na faixa etária de 60 a 75 anos, 
enquadrados no grau leve da patologia. Os idosos voluntários do gruo experimental executarão exercícios de 
alongamentos e procepção durante 6 meses sendo avaliado novamente a cada mês através do questionário SF 36 
para verificar a qualidade de vida constante que concluirá se aquele tratamento está apresentando rápidos 
resultados ou se mesmo com o tratamento, a patologia ainda está progredindo muito rápido. Também serão 
entrevistados familiares e cuidadores de próxima convivência destes idosos para comparar alterações de humor e 
personalidade dos pacientes através do questionário IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the 
Elderly).  
Palavras-chave: alzheimer, neurodegenerativa, 
 
2) AVALIAÇÃO POSTURAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO DO SOFTWARE SAPO 
CARVALHO, Gabriele Silva de; 
Acadêmica do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: As alterações posturais da coluna vertebral são um problema funcional ou estrutural encontrado na 
infância e na adolescência que trazem riscos para o desenvolvimento e devem ser diagnosticadas e tratadas o mais 
precocemente. A avaliação postural é o passo inicial para qualquer tratamento fisioterapêutico. Existem algumas 
formas de realizar essa avaliação como a fotogrametria e o Software para Avaliação Postural (SAPO) que é um 
programa que se fundamenta na digitalização de pontos espacialmente definidos.  O Sapo foi desenvolvido com o 
objetivo de avaliar o alinhamento e controle postural de adultos e jovens por meio de um método quantitativo de 
avaliação postural. 
Palavras-chave: Avaliação postural computadorizada, alterações posturais em crianças e adolescentes, software 
SAPO. 
 
3) EFEITOS DA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL NA PEDIATRIA 
CORREA, Talita de O.; 
BISCARO, Iara de Paula; 
Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Revisão dos conceitos atuais sobre os efeitos da intubação endotraqueal em crianças, assim como a 
incidência de complicações no período pós-extubação. Para este trabalho foi realizada uma seleção dos principais 
artigos nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SCIELO, utilizando as palavras-chave intubation, tracheal 
intubation, tracheal intubation in child e pediatric airway, no período compreendido entre 1964 a 2009.  A intubação 
endotraqueal é um procedimento comum nas unidades de emergência, cuidados intensivos e cirúrgicos, consiste na 
introdução de um tubo dentro da traquéia, sendo indicada para pacientes que necessitem manter as vias aéreas 
permeáveis e o controle da ventilação pulmonar, porém quando não realizada da melhor forma possível, a intubação 
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pode resultar em complicações. A intubação traqueal em crianças exige conhecimento e experiência, pois o 
procedimento realizado de forma inadequada pode causar lesões das vias respiratórias ou riscos à vida do paciente. 
Palavras-chave: Intubação endotraqueal, extubação, complicações pós-extubação, pediatria. 
 
4) ESCOLIOSE IDIOPÁTICA DO ADOLESCENTE 
SILVA, Bruna Carolina da;  
MORETTI, Luana;  
FAZIO, Luciana Aparecida Zimaro de;  
MEDINA, Paula Baccarini;  
OLIVEIRA, Sabrina Keiko de;  
GOMES, Thamara Rayane Dias;  
CHAGAS, Wesley Rezende; 
Acadêmicos do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NAOUM, Ana Flávia; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Escoliose Idiopática do Adolescente (EIA) é um distúrbio musculoesquelético. Estima-se que uma parte da 
população apresente um grau de escoliose nos ambos os gêneros, afetando mais o gênero feminino. Em casos 
detectados de modo precoce o tratamento é feito por meio de observação periódica de sua deformidade, enquanto 
outros deverão utilizar coletes corretivos. A EIA é o subgrupo mais comum dos casos. A nível médico as soluções 
para a EIA passam pelo uso de coletes ou mesmo pelo uso da cirurgia nos casos mais avançados ou que não 
reagem ao uso do colete. A fisioterapia consiste em vários tipos de tratamentos como RPG, Pilates, Klapp, entre 
outros. O método Klapp baseia-se em treinamento e fortalecimento da musculatura do tronco na posição de “gatas” e 
joelhos. As extremidades, coxofemorais e escápulo-umerais não são imobilizados (mobiliza para atuar na coluna) 
pelo Fisioterapeuta. São utilizados para amplos movimentos (a coluna fica fixa). 
Palavras-chave: Escoliose, Distúrbio, Klapp. 
 
5) O USO DA MOBILIZAÇÃO ARTICULAR NA REGIÃO CERVICAL ALTA 
SOUZA, Nilde Domingos Barbosa de; 
MELO, Selene Santos Pereira de; 
Acadêmicas do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A Cefaléia é uma síndrome caracterizada por dor crônica e que origina na eatruturas cervicais. Com 
característica que incluem forte dor, usualmente unilateral episódica, de origem cervical posterior que se projeta 
para a região temporal, frontal e as vezes, ombro ou membro superior. O estudo foi verificar o uso da mobilização 
articular na região cervical alta como recurso terapêutico na cefaléia. Concluimos que mobilizar a vértebra C, C2 
de acordo como conceito Mulligan é possível corrigir a limitação de movimento e promover correção nos 
movimentos cinéticos funcionais da região cervical. Promovendo uma diminuição da dor em todos seus aspectos, 
como na intensidade na duração e na freqüência da paciente objeto de estudo. 
Palavras-chave: Cefaléia, Mobilização articular. 
 
6) GINÁSTICA LABORAL NA QUALIDADE DE VIDA DE TRABALHADORES DO SETOR DE CORTE E 
COSTURA 
CIRILLO, Samara Chalni; 
Acadêmica do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Ana Flávia Naoum; 
Docente do Curso de Fisioterapia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
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Resumo: A Ginástica Laboral (GL) é uma atividade física realizada no próprio local de trabalho, e tem como objetivo 
principal prevenir e diminuir os casos de doenças ocupacionais, minimizar o efeito da solicitação constante a que o 
trabalhador é submetido ao executar determinada tarefa. Verificar os efeitos da GL na qualidade de vida e no 
comportamento da dor em trabalhadores do setor de corte e costura. A pesquisa foi realizada durante um mês, onde 
a GL foi aplicada 5 vezes por semana, 2 vezes ao dia, no início e ao final da jornada de trabalho, com duração de 15 
minutos cada, totalizando 40 sessões. Foram avaliados 32 indivíduos de ambos os gêneros, sendo 17 do grupo 
experimental com idade média de 36,58 anos e 15 do grupo controle com idade média de 36,06 anos. Os voluntários 
preencheram uma ficha com seus dados pessoais e responderam aos questionários de qualidade de vida SF-36 e 
Escala Visual Analógica de Dor (EVA), que foram aplicados previamente ao início do programa de GL e reaplicados 
após um mês de realização da pesquisa. Por meio do EVA, houve uma melhora de 62,96% e uma diferença 
estatisticamente significante P=0,0001. No grupo controle não houve diferença entre as avaliações (P=0,0938). Em 
relação ao questionário SF-36, os voluntários do grupo experimental e do controle não obtiveram diferença 
estatisticamente significante (p> 0,05). A aplicação de um mês da GL não contribuiu para melhoria da qualidade de 
vida, mas contribuiu para a melhora da dor de funcionários do setor de corte e costura.  
Palavras-chave: ginástica laboral, qualidade de vida, saúde do trabalhador.  
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RESUMOS – PEDAGOGIA 
 
1) EDUCAÇÃO AMBIENTAL – A BUSCA DE GERAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
SILVA, Ana Paula Monteiro; 
Acadêmica do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
  
ERNANDES, Sâmara; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O presente trabalho aborda a Educação Ambiental e propõe que as escolas e professores trabalhem com 
as crianças a questão do meio ambiente e entendam a importância de condutas sustentáveis. A falta de condutas 
adequadas tem causado muitas alterações em nosso planeta. Para que ocorram mudanças significativas são 
necessárias mudanças em nosso cotidiano. As escolas deverão dar atenção aos problemas com o meio ambiente e 
buscar interdisciplinaridade, para que ocorra uma contribuição significativa dos docentes e discentes. Devido ao fato 
de as crianças passarem uma boa parte de seu dia no âmbito escolar, elas devem ser promotoras de conhecimentos 
e atitudes socialmente corretas podendo passar isso aos familiares para que todos adquiram condutas e hábitos 
mais adequados diante do meio ambiente. Para que ocorram tais mudanças, torna-se necessário compreender os 
princípios da Educação Ambiental numa perspectiva responsável e crítica. O objetivo deste trabalho é compreender 
a importância e fundamentar a prática da Educação Ambiental no contexto escolar. A presente pesquisa é de 
natureza qualitativa e bibliográfica baseada em autores como Arlindo Philippi Jr., Maria Cecília Focesi Pelicioni 
(2005), Dias (2004), os Parâmetros Curriculares Nacionais de Meio Ambiente (1997). Os resultados dessa pesquisa 
evidenciam que para que a Educação Ambiental seja efetiva é preciso trabalhar as mudanças de atitudes em defesa 
do ambiente, permitindo a todos uma melhor qualidade de vida. 
Palavras-chave: educação, preservação; qualidade de vida. 
 
2) AS DIFICULDADES DAS CRIANÇAS SURDAS EM SALA DE AULA 
CODINA, Ana Paula; SOBRINHO, Tais Cristina; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
GUERRA, Silvana Dias Borges; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: Este artigo tem como tema as dificuldades do aluno surdo em sala de aula. O estudo tem com finalidade 
mostrar a situação de crianças portadoras deficiência auditiva no âmbito escolar e suas dificuldades em relação ao 
acesso a nossa língua materna. Bem como, a maneira complicada de interação destas crianças com as chamadas 
de ouvintes. Assim, na primeira parte, foram abordadas as definições sobre o que é a surdez, como é causada e 
algumas práticas que as instituições de ensino e pais devem ter em relação à criança deficiente auditiva. Este 
trabalho aborda as dificuldades enfrentadas pela criança surda em relação à língua portuguesa, e as metodologias a 
serem adotadas pelos professores em sala de aula, para trabalhar com estes alunos.     
Palavras-chave: educação, dificuldade, criança surda. 
 
3) APREDIZAGEM E AFETIVIDADE NO CONTEXTO EM SALA DE AULA 
COUTINHO, Vanessa Bertanha;  
SGUBIN Vanderleia; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
GUERRA, Silvana Dias Borges;  
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: Este trabalho de pesquisa aborda a importância da afetividade do professor na aprendizagem da criança. 
Apresenta como objetivo proporcionar aos educadores uma reflexão sobre o assunto, bem como, analisa aspectos 
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de como oferecer uma maior estimulação para um bom aprendizado. A metodologia adotada tem como foco o 
levantamento das questões que abordam a afetividade no contexto da sala de aula para que a criança tenha 
condições de aprender sem apresentar dificuldades. O resultado esperado com esse estudo é que, este seja capaz 
de contribuir com profissionais da educação que no seu cotidiano, lidam com a prática educativa. Esta pesquisa 
mostra que a motivação, a afetividade e a confiança são elementos relevantes para que a criança supere os conflitos 
que ocorrerá durante as suas construções de aprendizagens. 
Palavras-chave: afetividade; alunos; professor; prática educativa. 
 
4) O RESGATE DA IDENTIDADE DO ALUNO ROTULADO NA SALA DE AULA 
GONÇALVES, Vivian Medeiros;  
MARQUESI, Sueli Roberto da Silva; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
GUERRA, Silvana Dias Borges; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A partir da observação de elementos estabelecidos na relação entre professor e aluno, surge a 
necessidade de motivação para que o processo ensino-aprendizagem se desenvolva adequadamente. É comum o 
professor se deparar com alunos pouco motivados, com baixa auto-estima, o que evidencia o quanto são 
importantes ações voltadas para o resgate da identidade do aluno rotulado em sala de aula. Rótulo esses na maioria 
das vezes é obra do próprio professor. É neste sentido que este trabalho estabelece sua base numa linha de 
pesquisa da prática docente e do processo ensino-aprendizagem e aborda aspectos como as dificuldades 
encontradas pelo professor; papel da motivação no processo ensino-aprendizagem; o poder negativo dos rótulos 
definidos pelo professor, além da discussão sobre o resgate da identidade do aluno. Assim, trata-se de um principio 
fundamental no envolvimento e na dedicação tanto do aluno como do professor, para que se consiga alcançar os 
objetivos desejados em sala de aula. Portanto, o estudo desse tema é relevante na área pedagógica, uma vez que o 
aluno motivado aumenta a capacidade de aprender. 
Palavras-chave: motivação educacional, identidade do educando, rótulos em sala de aula. 
 
5) A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS HOSPITALARES NO BRASIL 
CARVALHO, Luana de Lima;  
GUERRA Giovana Cristina; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
GUERRA, Silvana Dias Borges; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: O presente artigo mostra que há abertura para outros espaços no âmbito pedagógico educacional que não 
se resume apenas em contextos escolares e suas instituições, mas é uma ação que situa em espaços não escolares 
e, em especifico este trabalho versará sobre a prática pedagógica em espaços hospitalares. Esta é realizada a partir 
da interação e troca de experiências entre pedagogos e profissionais da área da saúde o que traz benefícios para o 
aluno que se mantém como paciente internado durante um determinado período em ambientes hospitalares. 
Trabalho este que cresce e se amplia de forma progressiva, ampara às crianças hospitalizadas sem acesso à 
educação, favorece aos pedagogos como novos espaços de atuação de trabalho e este não se restringirá apenas às 
instituições escolares. Nesta perspectiva o dever do pedagogo é manter a criança hospitalizada em contato com a 
sociedade por meio das práticas educativas de maneira que esta criança não se sinta excluída da sociedade neste 
momento de fragilidade. 
Palavras-chave: pedagogia hospitalar, criança hospitalizada, escuta pedagógica, educação.  
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6) FAMÍLIA E ESCOLA: UMA RELAÇÃO DE AJUDA 
GARCIA, Amanda Freire; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
AGOSTINHO, Sílvia;  
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho servirá de informações para pais e educadores. Aos primeiros, por estarem ou 
deverem estar em permanente contato com os filhos e serem, os principais interessados pelo pleno desenvolvimento 
deles. Aos segundos por continuarem a tarefa iniciada pela família, por terem a possibilidade e a responsabilidade 
de introduzir influências positivas que sejam capazes de compensar as deficiências ligadas ao contexto da criação 
familiar. Antigamente costumava-se atribuir à criança, toda culpa por seu fracasso escolar. Na atualidade, reconhece 
que as dificuldades em aprendizagem não se dão no vazio, mas sim de acordo com o contexto econômico, político e 
social. Não podemos falar de dificuldades tendo somente a criança como ponto de referência. Neste sentido, quer a 
família, quer a escola, podem ser grandes aliados pelo sucesso na aprendizagem. Objetiva-se compreender as 
necessidades de aproximação entre escola e família, visando à divisão das responsabilidades na formação dos 
alunos. Esta pesquisa apresenta como resultado parcial a compreensão de é necessário que a escola busque a 
aproximação e o envolvimento da família na aprendizagem dos filhos/alunos. 
Palavras-chave: família, educação, escola. 
 
7) AVALIAÇÃO TRANSCENDENTE 
SOUZA, Pâmella Valini;  
YANO, Márcia Queiroz Acosta; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MILITÃO, Andréia Nunes; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A presente investigação propõe-se a discutir a avaliação no âmbito escolar. Para tanto, investiga a prática 
pedagógica dos professores em relação ao modelo de avaliação excludente, amplamente aplicado nas escolas ainda 
na atualidade. Luckesi (2003) e Hoffmann (2004) ressaltam que o conceito de avaliação para os professores e 
alunos possui diferentes significados, proporcionando-nos questionamentos quanto ao ato de avaliar desde nossa 
época de estudante do Ensino Fundamental até a atualidade, confrontando a teoria presente nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) com a prática avaliativa dos professores. Por meio de pesquisas, verificou-se que as 
limitações em relação à avaliação estão ligadas a má formação daqueles que a utilizam em sala de aula de maneira 
arbitrária e como instrumento de poder. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, fichamentos de dados e uma 
pesquisa-ação por meio de analise de grades curriculares das Faculdades de São José do Rio Preto. Os resultados 
nos levam a defendermos a idéia de que é de extrema relevância transformar a concepção de avaliação tanto dos 
professores, quanto de seus alunos, por meio de uma prática pedagógica transcendente que ultrapasse os limites da 
consciência coletiva tradicional e cultural dos mesmos.  
Palavras-chave: prática pedagógica, avaliação, transcendente, limites, tradicional. 
 
8) INCLUSÃO 
BACHI, Érica Paula;  
BARCLEAR Tatiana; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
MASSICANO, Ariane;  
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
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Resumo: O presente artigo busca apresentar a inclusão escolar de alunos com deficiência no ensino regular 
apresentando elementos imprescindíveis a educação de forma global  onde desta forma permita a construção de 
uma sociedade inclusiva, autônoma e livre de preconceitos.  O trabalho será apresentado através de informações 
obtidas por referencial teórico de alguns autores que sugerem os princípios da educação inclusiva onde se 
estruturará em três momentos distintos.  O primeiro posiciona os conhecimentos fundamentais para discutir acerca 
da inclusão de pessoas com deficiências no ensino regular e ao mesmo tempo destaca os questionamentos a 
respeito do deficiente diante desse processo. O segundo relata os desafios e problemas já existentes no contexto 
educacional a serem resolvidos para que a escola inclusiva se faça realidade diante de tantas barreiras e 
dificuldades de ordens diversas e, por fim,  o ultimo, abordará as ações e soluções necessárias que referem a 
educação para todos, trazendo algumas sugestões e considerações que devem ser adaptadas segundo as 
necessidades de cada escola, evidenciando-se assim, que a inclusão depende não somente das políticas 
educacionais mas principalmente da reforma e reestruturação do pensamento dos membros da escola, da família e 
da comunidade . 
Palavras-chave: inclusão escolar, educação, deficiência. 
 
9) UMA LEITURA DA OBRA EMÍLIA NO PAÍS DA GRAMÁTICA DE MONTEIRO LOBATO 
PARRA, Jaqueline Fernanda;  
MARTIN Kamila Orniz; 
Acadêmica do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
FRAGA, Denise; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
 
Resumo: A pesquisa desenvolvida tem como objetivo analisar a obra Emília no país da gramática de José Bento 
Monteiro Lobato, bem como sua contribuir para o desenvolvimento da Literatura Infantil brasileira. Lobato percebeu a 
necessidade de escrever livros em que os leitores infantis fossem os principais agentes. Torna-se relevante nesta 
pesquisa destacar a sua importância para a produção literária infantil brasileira e as características de suas obras, 
em específico a obra Emília no País da Gramática. Neste trabalho, analisaremos a sua literariedade, sua 
repercussão e o ensino da gramática. Para Lobato, não bastava os alunos ouvirem falar de gramática, mas era 
preciso também vivê-la, experimentá-la, investigá-la e conhecê-la, por acreditar que não se tratava de obter o 
conhecimento por obrigação, mas sim de uma forma ativa e prazerosa. A partir desse pensamento, pretende-se 
explicitar que Lobato em Emília no País da Gramática dá vida aos personagens, fazendo que as “regras gramaticais” 
participassem da trama narrativa. A recepção da obra foi positiva, embora ao longo do tempo, o livro tenha sofrido 
alterações nas ilustrações, na capa e no texto, foi editado 39 vezes. Esse livro foi adotado no ano de seu lançamento 
em instituições de ensino público no Rio de Janeiro, recebendo elogios da seção carioca da Associação Brasileira de 
Educação, prestando a educação um recurso valioso.  
Palavras-chave: literatura infantil, monteiro lobato, linguagem.  
 
10) ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS 
LOBO, Miriam Carvalho;  
MELLO, Sara Aline Ferreira; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
GUERRA, Silvana Dias Borges; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O artigo científico discute o processo de alfabetização escolar, no qual o professor e a escola são 
fundamentais para o processo construção de conhecimentos dos alunos. Para tanto, pesquisamos como ocorre o 
processo de ensino/aprendizagem na criança segundo autores como Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, Maria Alice S. 
Souza e Silva, Ana Luiza Bustamante Smolka, entre outros, que realizam estudos e pesquisas relacionados à como 
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se dá o processo de ensino/aprendizagem da escrita na criança. Como resultados desse estudo, concluímos que é 
relevante que os educadores adquiram a consciência de que a construção da aprendizagem de cada indivíduo é 
diferente e com ritmo próprio. Concluímos que para alfabetizar deve-se proporcionar condições para que o educando 
possa agir sobre os objetos do mundo, de maneira que organize seu pensamento, bem como se situe no mesmo, o 
que versa que o conhecimento é parte da própria atividade, ou seja, é o sujeito. Entendemos que o professor deve 
trabalhar com metodologias que incentivem o educando a buscar novos conhecimentos e leve em consideração o 
que o educando traz quando chega ao ambiente escolar. A escola como instituição de ensino necessita ter bem 
definido seus objetivos no processo de ensino/aprendizagem, bem como deve contar com profissionais competentes 
e bem preparados que se comprometam a realizar a tarefa de construir conhecimentos com os educandos, prática 
que visa formá-los como parte que integra à sociedade. É indispensável que o professor em conjunto com os 
profissionais da área da educação considere as escritas do ponto de vista construtivo e representativo da evolução 
de cada criança. Torna-se relevante que haja uma reestruturação interna na escola em relação à alfabetização e ao 
que se refere às formas de alfabetizar.  
Palavras-chave: alfabetização, escola, professor, aluno. 
 
11) VIOLÊNCIA ESCOLAR 
NERY, Meire Ferreira; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MILITÃO, Andréia Nunes; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho discute a violência da ou na escola, entendendo-a como fator significativo no interior 
das relações que acontecem na mesma. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, que tem por objetivo 
desenvolver uma análise em relação à violência que assola e permeia o ambiente escolar, que por sua vez interfere 
no processo de aprendizagem, tarefa central das instituições escolares. O objetivo é sensibilizar pais e educadores 
sobre o que é a violência nas escolas e como ela pode ser identificada. Não pretendemos propor ‘receitas’ para lidar 
com essa problemática, mas apresentar um material importante para que pais, educadores e outros membros da 
comunidade escolar possam repensar suas práticas para que se possam obter resultados positivos. Este trabalho 
trata, ainda, de questões sobre a violência, principalmente no âmbito escolar, e o que pode ser feito para tratar este 
mal que assombra a sociedade nos tempos atuais. 
Palavras-chave: educação, mediação, violência. 
 
12) A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
GUAREZINI, Aline;  
TOVAGLIERI Indiara Baptista; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ROZAN, Fábia;  
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente estudo discute a importância do lúdico para o desenvolvimento da criança, pois entendemos 
que brincando a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e confere habilidades. Além de estimular a 
curiosidade, a autoconfiança e a autonomia a brincadeira proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento e da concentração e atenção. Brincar é indispensável à saúde física, emocional e intelectual da criança. 
A pesquisa de natureza bibliográfica sinaliza que o espaço escolar deve transformar em um espaço agradável e 
prazeroso de forma que as brincadeiras e jogos permitam ao educador alcançar o sucesso em sala de aula. Outra 
questão evidenciada neste estudo aponta que jogos e brincadeiras servem como estratégias motivacionais da 
aprendizagem, sendo um excelente meio que permite o diagnóstico, a intervenção e até mesmo a transmissão de 
conteúdos.  
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Palavras-chave: educação infantil, brincar, criança, desenvolvimento. 
 
13) A INFLUÊNCIA DA SOCIEDADE CONSUMISTA NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
OLIVEIRA, Jussara Venancio,  
ALVES, Sonia Cristina Rodrigues; 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MILITÃO, Andréia Nunes; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho pretende analisar e refletir sobre a influência da sociedade consumista, no processo de 
socialização de crianças da Educação Infantil. Parte-se do pressuposto que as instituições educacionais de 
atendimento à infância têm papel fundamental na socialização dos educandos. Autores como Ariès (1981), Souza 
(2010) e Masquetti (2010), contribuíram para as análises desenvolvidas, pois a abordagem escolhida para o estudo 
utiliza-se de pesquisa bibliográfica, a partir da qual, contextualizamos a teoria da temática abordada. Posteriormente, 
numa segunda etapa da pesquisa realizaremos uma pesquisa-ação, com ênfase na observação, em escolas de 
Educação Infantil, descrevendo os fatos relacionados aos tópicos abordados. Entendemos que o tema é de extrema 
relevância na área pedagógica, uma vez que percebemos a necessidade de rever quais conceitos têm caracterizado 
nossa atual cultura social e refletir sobre a qual sociedade pretendemos formar a partir de nossos conceitos e 
atitudes. 
Palavras-chave: sociedade consumista, educação infantil, socialização, cidadania. 
 
14) EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
SANTOS, Simone Alves; 
MILITÃO, Andréia Nunes; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A presente pesquisa investiga como está sendo realizado o trabalho pedagógico sobre as relações étnico-
raciais nas pré-escolas da rede particular e pública de São José do Rio Preto-SP, tendo como referência a Lei. 
10.639/03 que altera a Lei 9394/96 estabelecendo as diretrizes e base da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”. Tendo como 
referencia a legislação vigente sobre a temática das relações étnico raciais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais, o Referencial Curricular Nacional, teóricos da temática, dentre outros, esta 
pesquisa investiga como os professores que atuam na Educação Infantil abordam e cumprem as determinações 
previstas em suas práticas cotidianas em sala de aula. O objetivo é verificar se a referida lei vem sendo implantada 
nessas escolas, bem como os materiais pedagógicos que tratam da temática, sobretudo, livros, filmes, imagens, 
músicas, brinquedos. Para a realização desse estudo utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica sobre a 
temática, bem como a pesquisa documental (leis, decretos, pareceres do Conselho Nacional de Educação). Numa 
segunda etapa da pesquisa, pretendemos utilizar como fonte de pesquisa entrevistas com os professores, 
objetivando captar a ‘voz’ dos sujeitos que estão inseridos no contexto da sala de aula, bem como analisar a 
aplicação desta legislação nas escolas. Como resultados parciais entendemos que ao considerarmos a Educação 
Infantil como primeira etapa da Educação Básica torna-se essencial que o profissional que atua nesta modalidade de 
ensino, tenha conhecimentos tanto da legislação bem como de materiais pedagógicos que tratam da questão.  
Palavras-chave: educação, relações étnico-raciais, educação infantil. 
 
15) A CRECHE COMO INSTITUIÇÃO EDUCADORA 
NARDELLI, Crislene da Silva Nardelli; 
OLIVEIRA Danila Fernanda da Silva 
Acadêmicas do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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GUERRA, Silvana Dias Borges; 
Docente do Curso de Pedagogia da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este artigo tem como tema a creche como Instituição Educadora. A finalidade deste estudo é a Educação 
e Desenvolvimento Infantil em uma visão voltada para o atendimento de qualidade. Assim sendo, busca atender as 
necessidades fundamentais das crianças, bem como garantir o seu bem estar e desenvolvimento nos aspectos 
físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Neste estudo, discute a historia da creche no Brasil que na atualidade 
ainda apresenta-se em caráter depósito de crianças. É relevante neste sentido, o reconhecimento das necessidades 
da elaboração de uma prática pedagógica contextualizada aos aspectos do cuidar e da importância do 
desenvolvimento na Educação Infantil. Para complemento da pesquisa há uma analise dos trabalhos desenvolvidos 
na creche na busca de compreender o embasamento teórico das mesmas. E por fim, questiona a prática do 
professor como atuação de forma educativa. 
Palavras-chave: creche, cuidado, qualidade de educação. 
 
16)LEITURA, LITERATURA E LETRAMENTO LITERÁRIO: UM PROJETO EM AÇÃO 
MARTINS, Kelly Cristina Costa Martins;  
FERREIRA Simônica da Costa Ferreira;  
LEAL Rosicléia Moreno; 
SOUZA, Renata Junqueira de Souza; 
Acadêmicos do Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo 
Nos dias atuais percebemos que o trabalho com leitura tem se tornado uma preocupação para os professores de 
uma forma geral, e se transformado em alvo de várias discussões nos meios acadêmicos. Dentro do campo da 
leitura encontramos várias discussões em torno do termo alfabetização e letramento, e essa temática é marcada por 
muitos desencontros no que se diz respeito à significação destes conceitos. O termo letramento foi introduzido muito 
recentemente na língua portuguesa, é a partir dos anos oitenta, que esta palavra torna-se mais freqüente nos 
discursos escritos e falados dos especialistas das áreas da Educação e das Ciências Lingüísticas. Neste texto, de 
cunho qualitativo, buscamos esclarecer e definir as terminologias alfabetização e letramento que embasam nosso 
trabalho, e diante desses pressupostos, afirmar que o ato ou o hábito de ler é influenciado por determinantes que 
causam reações e sensações diversas no leitor, desse modo a leitura não é algo estático, mas em permanente 
transformação. Apresentaremos também como essas práticas se realizam no cotidiano dos atendimentos feitos no 
CELLIJ (Centro de Estudos de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil) da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT – 
UNESP, onde demonstramos que as atividades propostas visam o enriquecimento cultural, lingüístico, além de 
desenvolver o hábito da leitura e a produção de textos. 
Palavras-Chave: letramento, letramento literário, ensino-aprendizagem. 
 
17) A FORMAÇÃO DOCENTE E SEUS REFLEXOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA: PRESSUPOSTOS E 
ANÁLISES. 
BRAGA, Ana Rita de Cássia Farias de Souza; 
BRAGA Luciene Gisele Amorim; 
Acadêmicos do Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
JUNIOR, Jehu Vieira Serrado; 
Docente do Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo 
Este trabalho surgiu das discussões e apresentações na disciplina  “Ensino e Pesquisas: Organização de projetos”, 
ministrada pelo Prof. Me. Jehu Vieira Serrado Junior, bem como dos encontros do Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Formação Docente e Práticas(GEPEFDPP). Neste, temos como objetivo apresentar e discutir aspectos que 
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tragam a formação continuada do professor para além da simples ampliação/apreensão de conteúdo, mas sim da 
função reflexiva e da capacidade de aglutinar a teoria e a prática de forma dialógica, coerente e exeqüível. 
Utilizaremos como fonte de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, onde buscaremos nos textos discutidos na 
disciplina a composição do nosso arcabouço teórico. Assim, buscamos demonstrar alguns aspectos da importância 
da formação continuada do profissional da educação de demonstrem uma visão que perpasse o senso comum e a 
meritocracia, mas que torne o professor um intelectual transformador. Para tanto, subdividiremos este texto em três 
partes que se completam. Na primeira parte falaremos sobre algumas mudanças que ocorreram na educação 
Brasileira desde a colonização até a atualidade. Na segunda mostraremos como o anti-semitismo cultural e 
educacional afetam a formação do individuo. E na terceira salientamos que os caminhos que levam a formação não 
são fáceis, porém, é dever do educador se mostrar disposto a pensar reflexivamente nos limites e possibilidades 
para a efetivação da prática docente. 
Palavras-Chave: formação de professores, formação continuada, práticas pedagógicas. 
 
18) A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO EM MEIOS POPULARES: A FORMAÇÃO POLÍTICA COMO SUBSIDIO 
DA TEORIA E DA PRÁTICA DOCENTE. 
GRATÃO Angélica Aparecida da Silva;  
OLIVEIRA Ivana Ferreira da Silva; 
Acadêmicos do Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
JUNIOR, Jehu Vieira Serrado;  
Docente do Curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Muito tem se discutido a respeito da má qualidade da educação, da má formação dos professores, da 
indisposição e indisciplina dos alunos produzida pela relativização dos valores morais e da ausência da família na 
vida escolar do filho. Porém, essas discussões estão pautadas em discursos generalistas que expressam a visão do 
senso comum, manifestadas principalmente em avaliações absolutizadas feitas sistematicamente a partir do pior 
ângulo, o que conduz os processos de desenvolvimento à falta de perspectivas, ao imobilismo e à acomodação à 
situação vigente. Este trabalho, de cunho qualitativo e bibliográfico, tem como objetivo apresentar as questões e 
produções formuladas a partir dos encontros do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação Docente e Práticas 
Pedagógicas (GEPEFDPP) em relação à produção de conhecimento em meios populares, buscando para tanto, 
reconhecer como a formação política pode contribuir com o programa de discussão e aperfeiçoamento dos 
professores atendidos pelo Projeto de Extensão “Saberes docentes, comunidade e escola: Na busca por um novo 
jeito de caminhar”, vinculado ao curso de Pedagogia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS. Assim, 
pretendemos, através desta pesquisa, oportunizar aos alunos e professores atendidos pelo referio projeto 
instrumentos que os ajudem a minimizar a reprodução da estrutura social por meio da escola, a qual tem contribuído 
para a manutenção de diferenças e privilégios, e subordinado o encaminhamento dessa população ao mercado de 
trabalho conforme sua condição de classe. 
Palavras-chave: educação, formação política, formação de professores. 
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RESUMOS – PSICOLOGIA 
 
1) A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NUMA PERSPECTIVA LÚDICO-INCLUSIVA: UMA REALIDADE POSSÍVEL? 
SOUZA, Izabel de Lourdes Gimenez; 
Docente do Curso de Pedagogia e Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 

 
Resumo: O tema “Inclusão Escolar” encontra-se atualmente presente nas discussões sobre as Políticas Públicas da 
Educação Brasileira, tendo sido norteador do objeto desta pesquisa de mestrado, que se refere à interferência dos 
jogos e brincadeiras nos processos de inclusão escolar dos alunos desde a mais tenra idade, analisada de forma 
articulada com a discussão sobre a formação de professores. Este estudo fundamenta-se teoricamente em autores 
que analisam os jogos e brincadeiras no desenvolvimento das crianças, tais como Piaget, Huizinga e Kishimoto, bem 
como em pesquisadores que discutem a formação de professores, como Libâneo, Nóvoa, Leite e Di Giorgi e nos que 
discutem inclusão escolar, à exemplo de Mantoan, Parolin e Caputo. Os procedimentos metodológicos da pesquisa 
fundamentam-se na abordagem qualitativa, mas especificamente nos princípios da entrevista reflexiva. Os 
resultados da pesquisa evidenciam que, embora os professores reconheçam a importância do jogo e da brincadeira 
no processo de ensino e aprendizagem do aluno, ainda assumem uma concepção voltada apenas para o 
desenvolvimento cognitivo, e não para os princípios e valores inclusivos que eles poderão ter, levando em 
consideração sua dimensão lúdica. O mesmo fora detectado sobre o conceito que eles têm sobre inclusão escolar; 
indicando uma visão mais direcionada para os alunos com deficiências. Por unanimidade, solicitaram que a 
formação de professores, em quaisquer modalidades, seja oferecida de forma teórica e prática. Como conclusão 
propôs-se uma formação teórico-prática numa perspectiva lúdico-inclusiva. Considera-se a brinquedoteca um dos 
espaços desta formação, enquanto laboratório de ensino instalada nas Universidades ou em outros Centros de 
Formação. 
Palavras-chave: Inclusão, políticas, lúdica. 
 
2) A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO NO PODER JUDICIÁRIO  
RODRIGUES, Cláudia Rejane; 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 

 
Resumo: Tendo em vista a complexidade de temas e interdisciplinariedade dos campos da ciência para o exame e 
solução dos casos, surge a necessidade da figura do Psicólogo Jurídico. Neste sentido este trabalho visa demonstrar 
a importância do Psicólogo Jurídico. O Psicólogo Jurídico avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, 
adolescentes e adultos em conexão com processos jurídicos, seja por deficiência mental e insanidade, testamentos 
contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de crianças, para determinar a responsabilidade legal por 
atos criminosos. Atua como perito judicial nas varas cíveis, criminais, Justiça do Trabalho, da família, da criança e do 
adolescente, elaborando laudos, pareceres e perícias. Orienta a administração e os colegiados do sistema 
penitenciário sob o ponto de vista psicológico, usando métodos e técnicas adequados, para estabelecer tarefas 
educativas e profissionais que os internos possam exercer nos estabelecimentos penais. Realiza atendimento 
psicológico a indivíduos que buscam a Vara de Família, usando terapêuticas próprias, para organizar e resolver 
questões levantadas. Participa de audiência, prestando informações, para esclarecer aspectos técnicos em 
psicologia a leigos ou leitores do trabalho pericial psicológico. Atua em pesquisas e programas sócio-educativos e de 
prevenção à violência, para atender às necessidades de crianças e adolescentes em situação de risco, abandonados 
ou infratores. Realiza orientação psicológica a casais antes da entrada nupcial da petição, atende a crianças 
envolvidas em situações que chegam às instituições de direito, visando à preservação de sua saúde mental. Como 
pode-se observar a psicologia é de fundamental importância para a Justiça brasileira. 
Palavras-chave: interdisciplinariedade, saúde, mental, prevenção. 

 
3) A INFLUÊNCIA DO ALCOOLISTA NA FAMÍLIA 
REGUERO, Alisson Souza;  
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GARCIA, Beatriz Silva;  
LIMA, Denilson Paulo Calderani;  
CÂNDIDO, Silvio Luis;  
CALIXTO, Jéssica Basaglia;  
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Nos dias atuais, não se usa tanto o termo alcoolismo, ele vem sendo substituído por Síndrome de 
Dependência do Álcool (SDAS), que é um termo mais abrangente que fica entendido pelo processo no qual o 
indivíduo se torna gradualmente dependente do álcool, diferentemente do alcoolismo que nos passa uma idéia de 
“tudo ou nada”. São vários os prejuízo trazidos pelos uso excessivo do álcool, tanto físicos quanto psicológicos, 
podemos destacar, entre eles, as alterações no comportamento do indivíduo que muitas vezes acaba resultando na 
desestruturação familiar, elevado número de acidentes de trânsito com pessoas alcoolizadas, violência e etc.Sobre 
os efeitos do alcoolismo na família, estudos demonstram que viver em um “ambiente alcoolista” afeta negativamente 
os descendentes de alcoolistas e que, para cada alcoolista, cinco ou seis pessoas da família são afetadas. 
Problemas familiares como desavenças, falta de credibilidade e desconfianças são sentimentos despertados nas 
pessoas que já passaram pela experiência de ter um dependente e, quando há um dependente na família, todos 
adoecem. Milhões de pessoas incapacitadas pelo efeito do álcool enfrentam problemas devido ao consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, envolvidas em acidentes de trânsito, situações diversas de violência, perda de 
emprego, conflitos familiares e outros. Porém, antes de começarmos a discutir mais a fundo as conseqüências e 
influências do alcoolismo na família precisamos saber reconhecer um alcoolista. Não é nada simples diferenciar o 
bebedor comum do alcoolista, o que define o alcoolismo é a perda de controle no padrão de consumo das bebidas. 
Palavras-chave: álcool, violência, síndrome. 
 
4) ALOTRIOFAGIA E SUAS INFLUÊNCIAS PSICOSSOCIAIS 
MAIA, Renata Lopes;  
MARTINEZ, Dinalva dos Santos;  
DANTAS, Thainnara Correa;  
MARINHO, Fernanda;  
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre todos os aspectos da Alotriofagia. A qual é considerada como um 
transtorno alimentar, tendo tratamento e controle de seus sintomas. A alotriofagia é uma síndrome bastante rara entre os 
seres humanos, que consiste em comer substâncias não comestíveis. O nome Alotriofagia, popularmente conhecida como 
síndrome de “pica” vem latim e significa “pega”, um pássaro do hemisfério norte conhecido por comer quase de tudo. Para 
que tais hábitos sejam considerados alotriofagia é necessário que os sintomas persistam pelo menos por um mês durante 
um período de vida. A alotriofagia é uma ramificação do transtorno obsessivo compulsivo que é considerado uma doença 
mental grave por vários motivos: está entre as dez maiores causas de incapacitação de acordo com a Organização Mundial 
de Saúde; acomete preferentemente indivíduos jovens ao final da adolescência – e muitas vezes começam ainda na 
infância, sendo raro seu início depois dos 40 anos; seu curso geralmente é crônico. Utilizou-se do método dedutivo e como 
procedimento utilizou-se pesquisa bibliográfica.  Sendo este um transtorno alimentar obsessivo compulssivo se torna 
importante o conhecimento da alotriofagia,  para prevenir e tratar das consequências sociais e individuais. A alotriofagia é 
pouco conhecida, porém a sua existência é significativa. Tendo em vista que este transtorno alimentar surge com grande 
frequência na infância,  o profissional envolvido com o atendimento deste grupo etário deve estar bem familiarizado com 
suas principais diretrizes clínicas. O diagnóstico precoce e uma abordagem terapêutica adequada dos transtornos 
alimentares são fundamentais para o seu manejo clínico. 
Palavras-chave: terapêutica, transtornos, infância, alotriofagia. 
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5) AS VÁRIAS FACES DA MENTIRA: A VERDADE REVELADA 
NASCIMENTO, Aline Rafaela;  
PINTO, Franciely dos Anjos;  
SOUZA, Jader Teodoro Gomes;  
JACOB, Larissa Jaqueline de Deus;  
ALVES, Sandra;  
FREITAS, Thais Ferreira de;  
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: A presente pesquisa busca fazer uma classificação das mentiras, descrevendo os vários motivos que 
levam a desenvolver o hábito de mentir, ao mesmo tempo em que trata de diferenciar a mentira da mentira 
patológica, descrevendo suas causas, consequências e tratamento para tal patologia. Utilizou-se do método dedutivo 
e como procedimento utilizou-se a pesquisa bibliográfica. Algumas pessoas são levadas ao hábito de mentir por 
insegurança de aceitação de serem como são na tentativa de enriquecer sua imagem e enaltecer suas habilidades 
de forma a causar uma impressão mais favorável em outras pessoas. Existem diferenças que são de difícil 
percepção entre a mentira comum e a mentira patológica, esse problema é uma das causas que dificultam a 
detecção da doença junto com a dificuldade que o doente tem em requisitar auxilio médico. Na pesquisa menciona-
se o nome de algumas patologias como a mitomania, síndrome de Munchausen e síndrome de Ganser, com suas 
diferenças, mas todas elas voltadas para o mesmo tema, a mentira, quando esta deixa de ser algo simples e passa a 
tomar conta do individuo podendo levá-lo até ao extremo que seria o suicídio. Concluiu-se que o assunto é 
desconhecido não apenas pela população em geral, mas também por profissionais ligados a saúde. Esta patologia 
não é tão rara e traz um sofrimento muito grande ao doente e aos que convivem com ele, inclusive trazendo 
prejuízos à sociedade  
Palavras-chave: mentira, patológica, saúde. 
 
6) BULLYING: UM ATO DE VIOLÊNCIA 
DUQUE, Kriscia Rodrigues;  
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O objetivo deste trabalho é descrever o Bullying em contexto escolar e seus intervenientes. O Bullying é 
descrito como uma forma de assédio, interpretado por alguém que está de alguma forma em condições de exercer o 
seu poder sobre alguém ou sobre um grupo mais fraco. O principal problema é como reduzir, prevenir e evitar esta 
questão que não foge a nenhuma instituição de ensino. A escola deve agir preventivamente contra o Bullying, pois 
quanto mais cedo este problema cessar, melhor será o resultado para todos os alunos. A formação cultural que 
certos filmes trazem ao jovem é, principalmente, a consolidação de códigos de conduta excludentes entre 
adolescentes. Os efeitos se constituem em uma prática social na qual o indivíduo jovem que não se enquadre dentro 
das características estéticas, étnicas, econômicas, seja excluído do meio social em que convive. A fala de 
comunicação dos alunos com os professores ou com os demais membros do corpo técnico-pedagógico da escola os 
desestimula e os distancia dos propósitos educativos, afetando, muitas vezes, sua auto-estima. As crianças que já 
sofreram qualquer forma de Bullying, em geral, demonstram estresse e angústia. Não raro mergulham em profunda 
depressão e alimentam pensamentos suicidas. O autor da agressão corre o risco de perpetuar este comportamento, 
tornando-se delinquente e marginalizado. Pesquisas realizadas sobre a agressividade de alunos revelaram que 40% 
já praticaram algum ato de agressão a outro aluno dentro do instituto. A banalização da violência é a principal 
conclusão de sobre a agressividade de crianças e adolescentes. 
Palavras-chave: bullying, delinqüente, agressão. 
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7) CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA E A RE-DEFINIÇÃO CONTÍNUA DE NOVAS METODOLOGIAS DE 
ATENDIMENTO 
FAVARETTO, Priscila Zanardi;  
HERRERO, Franciele Fabri;  
COSTA, Regina Furtado;  
SANTOS, Ana Vitória Salimon C. dos; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Adamantinense Integrada -FAI – Adamantina/SP 

 
Resumo: O trabalho é uma pesquisa quanti-qualitativa e documental. Teve por objetivo caracterizar a população 
atendida por uma Clínica-escola de Psicologia. Justifica-se sua relevância pela importância de avaliar os serviços 
oferecidos. Levantou-se os dados por meio do livro de cadastro e prontuários dos pacientes entre 30 de agosto de 
2005 e 30 de julho de 2008. Em setembro de 2008 o número de pacientes foi 1286, 58,24% do sexo feminino e 
41,75% do sexo masculino; 18,97% eram pessoas de até 17 anos; 32,75% até 11 anos, sendo 63,42% referentes ao 
sexo masculino e 36,58% do sexo feminino; a faixa etária concentra-se entre 21 e 71 anos (48,28%), predominando 
o sexo feminino (74,39%). Verificou-se encaminhamentos de várias áreas: Pediatria, Neurologia, Endocrinologia, 
Fisioterapia, Ortopedia, Psiquiatria, Nutrição; de instituições voltadas à garantia dos direitos da criança e do 
adolescente; do Poder Judiciário e atendimentos buscados espontaneamente. Verificou-se adultos com queixas 
semelhantes: depressão, transtornos alimentares, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, esquizofrenia, luto, 
estresse, histórico de tratamento psiquiátrico; e grande número de cadastros de crianças com queixa de 
agressividade, problemas de aprendizagem, depressão, TDAH, separação conjugal dos pais, luto. Concluiu-se o 
perfil do paciente que busca atendimento: crianças do sexo masculino, encaminhadas por escolas por dificuldades 
de aprendizagem ou comportamento; e mulheres devido a conflitos relativos ao comportamento afetivo. Diante de tal 
cenário foram implantados os seguintes projetos: orientação de pais com o objetivo de intervenção precoce, novas 
caracterizações de atendimento grupal, inclusive oficinas terapêuticas.  
Palavras-chave: clínica-escola, suicídio, esquizofrenia, luto, estresse. 
 
8) COMPREENDENDO A DINÂMICA FAMILIAR DE ADOLESCENTES EXPOSTOS À VIOLÊNCIA SEXUAL 
FAVARETTO, Priscila Zanardi;  
VALLE, Tânia Gracy Martins de; 
Especialização em Psicologia e Saúde: Interfaces Teóricas e Práticas -UNESP 

 
Resumo: A violência na adolescência, mais especificamente a violência sexual, é um tema de grande relevância na 
atualidade. Não somente no Brasil, mas mundialmente tem-se presenciado o aumento da violência sexual, e embora 
seja um problema de saúde pública a nível internacional, é o delito menos denunciado em nossa sociedade. Chama 
atenção no fenômeno da violência sexual não somente o fato de a maior parte das vítimas serem agredidas no 
próprio ambiente familiar, mas também o tipo de vínculo entre vítima e agressor. Dessa forma, baseado na 
abordagem sistêmica, este estudo objetivou compreender a dinâmica familiar de adolescentes vítimas de violência 
sexual intra-familiar. Participaram do estudo sete adolescentes e seus respectivos pais, usuários e beneficiários dos 
serviços ofertados pelo CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social em município do estado 
do Mato Grosso do Sul. Os instrumentos utilizados foram o TDCF - Teste do Desenho em Cores da Família e um 
questionário a respeito das interações familiares. Os resultados indicaram a dificuldade na diferenciação dos papéis 
familiares, principalmente no que tange a diferenciação da díade mãe e filha, fato que pareceu ser o motivador para 
o empobrecimento da individuação nos grupos. Também percebeu-se a presença de conflitos, dificuldades de 
comunicação entre os membros familiares, prejudicando a integração entre eles, bem como a existência de uma 
liderança autoritária e regras rígidas desempenhadas pela figura paterna. Tais resultados podem subsidiar ações 
preventivas e terapêuticas para situações de violência sexual contra crianças e adolescentes.  
Palavras-chave: violência, saúde, família, sexual. 
 
 
 



 

 36 

9) CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
XAVIER, Beatriz Rodrigues;  
LIMA, Bruna Fernanda Barbosa;  
LEMOS, Ricardo da Paz Camargo; Silvia;  
DURO, Tamires;  
LOPES, Vanessa de França;  
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O presente trabalho visa esclarecer o que é ser adolescente, além de seus aspectos biológicos e do seu 
processo na sua formação, a construção subjetiva da identidade e a formação da personalidade. Também serão 
abordados os impactos que a família, a sociedade e a violência refletem no desenvolvimento psíquico da criança e 
do adolescente, transmitindo a responsabilidade dos pais para a sociedade que estabelecerá regras sobre os 
adolescentes. O pai tem a função de estabelecer uma lei interna no lar, quando esta não é imposta os adolescentes 
ficam vulneráveis a cometer infrações contra a sociedade. Os jovens referidos neste trabalho são na grande maioria 
constituinte de famílias carentes e desestruturadas, quando o pai encontra-se em situações difíceis como o 
desemprego expõe seus filhos a situações de riscos e vulneráveis. A construção da identidade pessoal é 
considerada a tarefa mais importante na adolescência, definindo o seu caráter e princípios, o que contribui para um 
desenvolvimento saudável. A criança, cujo lar não lhe ofereceu um sentimento de segurança, busca fora de casa, 
pois ainda tem esperança e recorre aos avós, tios e tias, amigos da família e escola. Procura uma estabilidade 
externa sem a qual poderá enlouquecer. A criança anti-social está simplesmente olhando um pouco mais longe, 
recorrendo à sociedade em vez de recorrer à família ou à escola para lhe fornecer a estabilidade de que necessita 
para transpor os primeiros e essenciais estágios de seu crescimento emocional. 
Palavras-chave: personalidade, psíquico, segurança, identidade pessoal. 
 
10) DRUNKOREXIA: VOCÊ SABE O QUE É ISSO? 
SERVILLA, Mileni Araújo;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
SABINO, Alini Danieli Viana;  
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docentes do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O estudo objetivou pesquisar duas patologias que causam a drunkorexia: a anorexia nervosa e o 
alcoolismo. Os motivos para o surgimento deste transtorno é a ditadura da beleza onde impõe padrões estéticos 
incompatíveis com a realidade. A drunkorexia é um termo usado para designar um transtorno alimentar em que as 
mulheres bebem em vez de comer. De acordo com o DSM IV, os transtornos alimentares caracterizam-se por graves 
perturbações no comportamento alimentar. A anorexia nervosa caracteriza-se por uma recusa a manter o peso 
corporal em uma faixa normal mínima. A característica do álcool é que sendo ele um depressor do sistema nervoso 
central, em excesso perturba a funções cerebrais e as funções corporais, essa droga cria estados de dependência 
física, psicológica e a abstinência pode trazer delírios agudos graves. As consequências da drunkorexia são: abuso 
de álcool causando diversos males como esofagite, gastrite, câncer, depressão transtornos psicológicos, disfunções 
neurológicas, doenças cardiovasculares etc. Os sintomas são: distorção da imagem corporal, indução ao vomito, uso 
de anfetaminas e laxantes, preocupação exagerada com a magreza e com a alimentação. O diagnostico é 
basicamente clínico e considera o histórico da paciente. Relatos dos familiares e amigos são fundamentais. O 
tratamento deve ser realizado através de psicoterapia e acompanhamento com nutricionista para controle da 
anorexia e do alcoolismo. O paciente tem que aceitar o tratamento, cujo êxito depende de seu próprio esforço. 
Palavras-chave: drunkorexia, patologia. 
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11) ESTRESSE POLICIAL MILITAR: EFEITOS PSICOSSOCIAIS 
SANTANA, Sérgio Lopes;  
Acadêmico do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
SABINO, Alini Daniéli Viana; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: A ação da ansiedade e o estresse modificam o indivíduo, tanto físicamente como mentalmente, 
contribuindo para o surgimento de patologias. O trabalho policial é descrito como o mais estressante de todos os 
ofícios. Os policiais estão entre os profissionais que mais sofrem estresse. Estão constantemente expostos ao perigo 
e à agressão, devendo frequentemente intervir em situações de conflito e tensão. Assim, o objetivo deste estudo é 
investigar o impacto da ansiedade e o estresse no cotidiano de Policiais Militares que desenvolvem o trabalho de 
policiamento operacional no interior do Estado do Mato Grosso do Sul. Foram incluídos no estudo três grupos: 
policiais militares que realizam atividade operacional com até cinco anos de efetivo serviço; com até 10 anos e com 
mais de 10 anos. Para a coleta dos dados utilizou-se: ficha de identificação, protocolo elaborado para o estudo, 
Inventário para sintomas de Stress para adultos e Inventário de Atenção Concentrada. Os dados obtidos foram 
avaliados segundo o método quantitativo e os resultados foram correlacionados com o grau de ansiedade e estresse 
encontrado em cada grupo. O funcionamento executivo dos policiais pode sofrer alterações ao longo do tempo de 
trabalho. O resultado dessa alteração pode reduzir a qualidade do serviço de segurança pública. A presença de 
níveis de ansiedade e estresse acima da média pode ser base de estudo para descoberta de estratégias de 
enfrentamento, mecanismos de controle ou extinção da ansiedade. O equilíbrio da ansiedade pode trazer qualidade 
de vida pessoal, prazer profissional e consequente elevação do padrão de serviço a população.  
Palavras-chave: ansiedade, estresse, agressão. 
 
12) FAMÍLIA MONOPARENTAL: ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA FAMÍLIA DO NOVO MILÊNIO 
SERVILLA, Mileni Araújo;  
Acadêmico do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O objetivo deste estudo é descrever o modelo familiar monoparental o qual tem aumentado muito nas 
últimas décadas, tanto a nível nacional como internacional. No Brasil o censo demográfico de 2000 aponta para a 
existência de 26% de famílias monoparentais. Nesse sentido, estudar esta questão é importante para a 
compreensão mais ampla dos aspectos psicossociais dessa configuração familiar. A monoparentalidade se impôs 
como fenômeno social nas três últimas décadas. Uma família é chamada monoparental quando a pessoa, no caso o 
homem  ou  a mulher encontra-se sozinho e vive com uma ou várias crianças e podem tanto viver isolados ou no lar 
de parentes como a casa dos pais. A família monoparental normalmente está ligada ao fim de uma relação 
biparental a uma situação monoparental, como ocorre com as viúvas, separadas, divorciadas e solteiras, que viviam 
uma união estável até a data da ruptura. Em outros casos a monoparentalidade é o que acontece com mães ou pais 
solteiros voluntários que decidem por uma situação unilateral, sem a presença de um companheiro. Utilizou-se como 
método de abordagem, o dedutivo. Como procedimento utilizou-se de pesquisa bibliográfica. Conclui-se que o 
contexto monoparental pode reduzir o tempo que o cuidador tem para interagir com os filhos, uma vez que este se 
encontra sozinho para executar muitas funções. Pode também ser uma oportunidade para contar com a maior 
colaboração dos filhos do que em famílias bi-parentais, gerando uma interdependência familiar e maior senso de 
responsabilidade. 
Palavras-chave: monoparental, monoparentalidade, bi-parentais. 
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13) FIBROMIALGIA: MITO OU REALIDADE? 
SILVA, Kênia Aparecida da;  
SILVA, Luciana Ferreira da;  
MARTINS, Ermelindo Salvador;  
OLIVEIRA, Pâmela Ramos Barbosa de;  
FRASNELLI, Josilene Aline;  
CAMPOS, Maria Denilse Cunha Almeida;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: A Fibromialgia é uma síndrome de condição dolorosa generalizada e crônica. O diagnóstico é baseado nas 
queixas dos pacientes por um período maior que três meses, associada à presença dos pontos dolorosos 
padronizados, não causa deformidade física, no entanto podem prejudicar a qualidade de vida e o desempenho 
profissional, motivos que justificam plenamente que o paciente seja levado a sério em suas queixas. As queixas são 
de dor muscular contínua, podendo ser difusa ou acometer preferencialmente algumas regiões. A dor é classificada 
desde um leve incomodo até uma condição incapacitante. As manifestações tendem a ter início na vida adulta, no 
entanto, 25% dos pacientes referem apresentar sintomas dolorosos desde a infância, é mais frequente no sexo 
feminino, que corresponde 80% dos casos. A psicologia possui recursos e instrumentos que podem ajudar a aliviar 
algumas das sintomatologias destes doentes, através de um plano psicoterapêutico que se inicia com uma avaliação 
da interação entre a pessoa, o meio e a doença. Alia-se a psicoterapia, o tratamento medicamentoso com 
antidepressivos tricíclicos e exercícios leves como alongamentos são importantes para complementar a terapêutica, 
pois promove o equilíbrio e a coordenação motora. Salienta-se, a importância de um trabalho multidisciplinar e 
educativo nos quais os profissionais de saúde se proponham a informar e instituir corretamente os pacientes, 
mantendo a funcionalidade e promovendo a melhora da qualidade de vida.  
Palavras-chave: fibromialgia, psicoterapêutico, equilíbrio, antidepressivos. 
 
14) FIBROMIALGIA: RELAÇÕES ENTRE O SOFRIMENTO PSÍQUICO E SEU DESENVOLVIMENTO 
FAVARETTO, Priscila Zanardi;  
RUMIN, Cassiano Ricardo; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Adamantinense Integradas de Adamantina–FAI – 
Adamantina/SP 
 
Resumo: Este trabalho apresentou como tema as relações entre o sofrimento psíquico e o desenvolvimento de 
quadros de fibromialgia, síndrome crônica caracterizada por queixas dolorosas e pela presença de pontos dolorosos 
em regiões anatomicamente determinadas. Baseado na Psicanálise, este trabalho teve como objetivo verificar a 
relação entre vivências afetivas conflituosas e a formação de sintomas fibromiálgicos entre mulheres. Para a 
realização desta pesquisa utilizou-se a entrevista biográfica como instrumento metodológico, no qual foi aplicada em 
três indivíduos do sexo feminino, atendidas em serviço de saúde pública. Os resultados indicaram características 
semelhantes nas formas de relação vincular, separação conjugal, exigência de posicionamento como suporte afetivo 
da família, reduzida percepção de ressonância simbólica no trabalho e os entraves ao investimento pulsional na 
realização da ação produtiva. A análise do conteúdo possibilitou a delimitação de aspectos congruentes com a 
estruturação de fenômenos histéricos, tais como, a utilização da repressão como elemento defensivo predominante e 
a presença de fenômenos conversivos. Verifica-se a necessidade de investigar modelos psicoterapêuticos dirigidos à 
atenção em fibromialgia, pois, apesar da produção acentuada de pesquisas acerca pelas áreas de abrangência da 
clínica médica, há lacunas referentes a este objeto de estudo nos campos de investigação em Psicologia. 
Palavras-chave: síndrome, fibromiálgicos, pulsional. 
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15) HIPERATIVIDADE: CONSIDERAÇÕES PSICANALÍTICAS 
LOMBA, Carla Patrícia Macerou;  
GONZÁLES, Cleusa Regina Ferreira Toresan;  
WANDERLEI, Tatiane Perlin;  
BASAGLIA, Maiara;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Os sinais e sintomas característicos da hiperatividade permitem-nos identificar uma síndrome, causadora 
de um reflexo altamente negativo na população acometida, gerando problemas financeiros e emocionais, de ordem 
acadêmica e vocacional. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são as três características marcantes no TDAH, 
onde o portador não se prende a detalhes e apresenta erros comuns frente as atividades escolares, de trabalho e 
lúdicas. Em uma análise psicanalítica, que busca evidenciar a causa primeira, a origem de todo o transtorno, é 
possível intervir junto ao paciente de forma mais eficiente. Baseado na análise psicanalítica é possível detectar fatos 
valiosos na vida do paciente, porém é necessário uma observação muito acurada. Evitando uma observação 
precipitada, baseada no inconsciente coletivo que pode induzir a falhas de observação, pois pode apresentar 
parcialidades. Em relação aos campos psicológicos que envolvem pessoas que têm TDAH, um deles é o vivendo 
intensos sentimentos criados pelo imaginário coletivo. O qual revela sentimentos de baixa auto estima, dificuldade de 
controle dos impulsos. Conclui-se que a modalidade psicoterápica mais adequada para atacar a desatenção, a 
hiperatividade e a impulsividade é um mito. Tanto as abordagens psicanalíticas atuais com qualquer outra 
reconhecida pelo Conselho Nacional de Psicologia é adequada. Basta os profissionais das devidas correntes se 
especializarem no tema. 
Palavras-chave: síndrome, hiperatividade, impulsividade, lúdicas. 

 
16) HIPERATIVIDADE: DELINQUÊNCIA OU EMPREENDEDORISMO? 
BARBOSA, Waldir Taveira;  
MUNIZ, Sidney Antônio Muniz;  
BEZERRA, Lucy;  
SERVILLA, Mileni Araújo;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é diagnosticado como uma doença psiquiátrica 
de alta prevalência em crianças e púberes, estendendo-se até aos adultos. Apresenta critérios clínicos funcionais 
bem situados para o seu diagnóstico. Modernamente, a síndrome é observada com três sintomas básicos. A tríade 
sintomatológica clássica da síndrome caracteriza-se por desatenção, hiperatividade e impulsividade, além de 
apresentar uma alta taxa de comorbidades, em particular com Transtorno de Conduta, o qual pode se desenvolver 
em Transtorno Anti Social de Personalidade que é incurável, ou seja, não tratável. O método de avaliação de análise 
é abrangente, envolvendo essencialmente a coleta de informações com a criança e seus pais, como também a 
escola. O tratamento envolve uma abordagem múltipla, com equipe interdisciplinar abarcando as intervenções 
psicossociais e farmacológicas. Conquanto, seja esta patologia um transtorno que causa um grande impacto na 
sociedade, tanto do ponto de vista financeiro, quanto pelo estresse nas famílias, prejudicando as atividades 
acadêmicas e vocacionais. Nota-se que os pacientes que foram tratados desde a infância desenvolvem uma grande 
potencialidade para o empreendedorismo, decorrentes da euforia motivada pelo movimento do transtorno. Conclui-
se que essa impulsividade decorrente da hiperatividade é característica própria da conduta de todo o empreendedor 
que se insere no contexto cultural e social do mundo contemporâneo gerando um empreendimento de sucesso. 
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Palavras-chave: transtorno, hiperatividade, personalidade. 
 
17) O PRAZER E O SOFRIMENTO: COMO BASE PARA UM TRABALHO DE QVT COM TÉCNICOS DE 
ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE DIÁLISE 
OLIVEIRA, Mariana Crepaldi de;  
SILVA, Ludmila do Valle; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: A questão do prazer ou sofrimento no trabalho existe desde os primórdios. Nestes últimos séculos o 
homem vem sofrendo repercussões enormes na sua qualidade de vida no trabalho. A pressão dos empregadores 
sobre suas equipes tem sido uma forte polêmica dos estudiosos sobre estresse no trabalho. Analisamos o ambiente 
hospitalar, que talvez seja um dos mais difíceis de se trabalhar por muito tempo e não apresentar situações de 
desgaste emocional. O ambiente hospitalar, além de exigir qualidade de serviços e profissionais competentes, exige 
um profissional que cuide de um doente, que está ali a espera de uma cura para sua doença. A partir desta ideia, 
fizemos uma pesquisa de campo onde fomos buscar como está a qualidade de vida no trabalho de uma equipe 
especializada: os técnicos em enfermagem do setor de hemodiálise. A partir da análise dos questionários 
compreendemos a distância entre a QVT sonhada e aquela vivenciada que é marcada por jornadas de trabalho 
exaustivas, baixos salários, pelo adoecimento físico e psíquico dos profissionais de enfermagem e como resultado o 
sofrimento que esse cenário vem causando a esses profissionais. Percebemos a ausência de políticas que 
trabalhem o tema QVT na organização hospitalar e sugerimos que a contemplação dessa se dê através da 
realização de oficinas que envolvam outros profissionais da equipe de saúde e também os gestores. Percebemos 
ainda a necessidade de investimentos em práticas pedagógicas que incorporem a temática Qualidade de Vida no 
Trabalho nos cursos destinados à formação dos trabalhadores que compõem a equipe de enfermagem. 
Palavras-chave: desgaste emocional, hospitalar, vida, trabalho. 
 
18) PERFIL PROFISSIONAL IDEAL: UTOPIA OU UMA POSSIBILIDADE? 
PHILLIP, Athos;  
BEZERRA, Lacy José;  
VALE, Ludmila do;  
MUNIZ, Sidnei Antonio;  
FREIRE, Tatiane Borelli;  
BARBOSA, Waldir Taveira;  
SANTOS, Luciana Batista dos; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Com este trabalho procuramos identificar possíveis razões para a discrepante distância entre o alto 
número de vagas ofertadas por empresas, contrapondo-se ao alto número de profissionais desempregados com 
significativa formação acadêmica. Este panorama toma dimensões cada vez mais intensas na medida em que as 
empresas tornam-se mais velozes e o mercado mais competitivo. Mudam-se os cenários, as necessidades e as 
exigências. Na década de 40, temos um fato histórico que desencadeou grande parte destas mudanças: a invenção 
do primeiro computador. De lá pra cá, o mundo tomou uma outra proporção na sua forma de se relacionar. Outras 
ferramentas surgiram como internet e telefone celular, dinamizando e modificando de maneira irreversível toda forma 
de comunicação, exigindo do homem adaptação e uma nova postura. Toda esta evolução, ao mesmo tempo em que 
traz benefícios, também pode deixar a margem aqueles que não conseguirem acompanhar o ritmo destas 
transformações.  Percebe-se que a difusão da informação acontecendo a todo tempo, numa escala cada vez mais 
veloz e abundante começa a exigir novas habilidades para atividades diárias, que permitam a transformação eficaz 
destas informações, em ação e conhecimento.  O contrário disto pode gerar procrastinação e desnortear o alcance 
saudável de metas – tanto de pessoas como de empresas. Neste mercado, empresas acabam ampliando os 
requisitos para o preenchimento de suas vagas. A dificuldade está em que poucos candidatos, conseguem visualizar 
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a importância e o peso destas habilidades para uma empresa. Na mesma proporção, segue para estes candidatos a 
dificuldade para demonstrar tais habilidades e também desenvolvê-las.  
Palavras-chave: ferramentas, internet, telefone celular. 
 
19) PRECONCEITO INTRA-FAMILIAR NA QUESTÃO DA HOMOSSEXUALIDADE 
TEIXEIRA, Patrícia Santos;  
SATÉLIS, Fábio Araujo de;  
HOMEM, Maria Isabel Gricio;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
BARBUIO, Eduardo;  
SABINO, Alini Daniéli Viana; 
Docentes do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: A homossexualidade é um assunto discutido em nível mundial, contudo ainda é um tema polêmico. 
Frequentemente é descrita como desvio de caráter, doença ou promiscuidade, entretanto, a homossexualidade 
passa a ser uma escolha a ser combatida pelas famílias que temem que seus filhos tornem-se homossexuais. A 
ideia difundida pela sociedade é a da reprodução e perpetuação da espécie, o que se torna ameaçado quando existe 
um homossexual. Estudos revelam que a não aceitação da orientação sexual pode causar homofobia (aversão ao 
homossexual). O presente estudo busca realizar o levantamento bibliográfico dos dados sobre os efeitos 
psicológicos gerados no homossexual e em sua família quando o mesmo revela sua orientação sexual, incluindo, 
aqueles que sofrem preconceito durante o processo de revelação da sua escolha sexual. As considerações finais 
indicam que o ambiente familiar é a base do individuo e pode auxiliá-lo na aceitação de sua orientação sexual. 
Psiquicamente, o sofrimento e a ansiedade causam prejuízos significativos na vida do homossexual e de seus 
familiares. Assim, foi identificado que apesar da evolução da sociedade, o preconceito ainda se mostra presente, 
inclusive, no próprio homossexual. Contudo, para que a sociedade e o indivíduo possam conviver de forma saudável 
é necessária uma formação educacional e social adequada e sem preconceitos. 
Palavras-chave: homossexualidade, orientação sexual, doença, promiscuidade. 

 
20) PSICOLOGIA TRANSDISCIPLINAR PARA O TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA 
LORENCETTI, Glenda Cristiny; 
Acadêmico do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O estudo tem o objetivo de verificar os efeitos psicológicos do método do Watsu para síndromes com 
dores crônicas ou fibromialgia, como também o trabalho transdisciplinar da área da saúde Embora possa ser 
desencadeada pelo trabalho, principalmente em casos em que seu ambiente é inadequado, os sintomas podem 
reunir insatisfação pessoal em relação a atividade e esforços repetitivos, e grande nível de pressão psicológica. 
Alguns casos podem desenvolver a depressão, aumentando o desenvolvimento da dor crônica generalizada. Na 
psicologia a sensibilização do SNC está muitas vezes relacionada com fatores não mecânicos, como a presença de 
depressão prévia, experiências passadas de dor e traumas na infância. Diversas condições clínicas podem 
expressar-se como fibromialgia, o que justifica uma abordagem crítica da questão, sendo que, fatores 
neuroendócrinos, genéticos e transtornos emocionais podem dificultar o diagnostico da doença. Mas com um 
trabalho multidisciplinar das áreas de psicologia e fisioterapia, pode-se amenizar as dores crônicas dos pacientes 
dando uma vida mais comum. A fibromialgia tem como se manter em controle se tratada com Hidroterapia, 
acumpultura, fisioterapia e Watsu na água aquecida. As dores podem ser amenizadas com o Watsu utilizando de 
movimentos suaves de alongamento, influenciando na mente como no corpo do paciente. Deixando com que o 
paciente tenha mais confiança de si próprio dentro da sociedade. O watsu facilita a liberação simultânea do corpo e 
da mente, fazendo com que o paciente entre em contato com suas lembranças mais profundas, facilitando o 
relaxamento do corpo, amenizando suas dores crônicas e diminuindo seu estresse emocional. 
Palavras-chave: síndromes, dores crônicas, fibromialgia, watsu. 
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21) PSICOLOGIA EXISTENCIAL HUMANÍSTICA E O COTIDIANO 
Adriana SAMPAIO;  
BORIN, Caio;  
NOBRE, Natália Magalhães;  
MENDES, Doronice Silvério;  
VITÓRIA, Marcos Nunes; Nártila;  
DUQUE, Kriscia Rodrigues;  
JUNIOR, Milton Rosa da Silva;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O objetivo desse trabalho é descrever sobre a Teoria Existencial Humanística e sua importância no mundo 
atual. Esse assunto é relevante porque nos dias de hoje os conflitos existenciais estão cada vez mais evidentes no 
mundo, tendo em vista o acidente que ocorreu no Chile, onde homens mineiros ficaram sessenta dias 
aproximadamente presos numa mina. A psicologia existencial humanista tendo como centro o homem e não a 
patologia facilitará ao individuo uma atitude mais autêntica em relação a si próprio e uma abertura maior das 
perspectivas de si e de sua relação com o mundo. Dessa forma facilita o encontro do individuo com o significado da 
sua existência, promovendo o confronto e a reavaliação da compreensão da vida, dos problemas que têm enfrentado 
e dos limites impostos ao seu estar no mundo. A intervenção do psicólogo ajudará ao crescimento pessoal do 
individuo e sua autenticidade, valorizando o lado positivo. Na Teoria Existencial Humanista existem quatro 
dimensões: física, social, psicológica e espiritual.  Com isso, podemos afirmar que segundo a teoria humanística, e, 
seguindo o exemplo dos mineiros chilenos, cada individuo tem seu papel na sociedade, ocupa seu espaço de forma 
a contribuir para o bem comum. Os aspectos envolvidos dentro das quatro dimensões humanísticas fizeram parte 
dos mineiros chilenos que chegaram a vivenciar um propósito uniforme, que foi a reintegração destas dimensões e 
facilitar o encontro com a sua ansiedade existencial através de uma atitude de compromisso e resolução, e voltar a 
relacionar-se com seu potencial e crescimento. 
Palavras-chave: existencial, humanística, física, social, psicológica, espiritual. 

 
22) SÍNTESE INFORMATIVA DOS ASPECTOS PSICOSOMÁTICOS E TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO 
PÂNICO 
TERUEL, Evandro;  
ZIMIANI, Ana Maria;  
LACERDA, Ana Maria;  
ACIALDI, Andressa;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Este artigo visa descrever os aspectos principais do transtorno do pânico. Dentre os distúrbios de 
ansiedade, o Transtorno do Pânico, cujos sintomas consistem em crises intensas de manisfestações 
psicossomáticas, aflige uma quantidade pequena, porém considerável de indivíduos não familiarizados com a 
condição patológica. Inúmeros estudos e pesquisas permitem que atualmente seja possível sintetizar este 
conhecimento e propiciar uma maior assimilação do público sobre o problema. Utilizou-se para este estudo o método 
dedutivo, sendo que o procedimento foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica. Foi possível constatar a 
influência de fatores fisiológicos e psicológicos que contribuem consideravelmente para o desenvolvimento do 
transtorno. O Transtorno do Pânico consiste em ataques de pânico, ou seja, crises de ansiedade intensa onde a 
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pessoa obtém sintomas físicos e psicológicos, incluindo o sentimento de morte. Tais crises de pânico levam o 
individuo a tê-las frequentemente ou não, porém são ataques que não duram muito tempo, são limitados e não 
precisam de um fator desencadeante para estimular tal crise. Durante seu tratamento, medicamentos podem ser 
recursos auxiliares importantes para o controle das crises de pânico, trabalhando conjuntamente com a psicoterapia 
para ajudar na superação do transtorno. A clínica médica e psicológica permite oferecer alternativas de tratamento 
eficazes que concedem expectativas de recuperação promissoras para os portadores do distúrbio. 
Palavras-chave: pânico, psicossomáticas, fisiológicos, psicológicos. 
 
23) TRANSTORNO ANTI-SOCIAL DE PERSONALIDADE E SUAS VICISSITUDES 
VELOSO, Camila;  
QUEIROZ, Valdir de Oliveira;  
PEREIRA, Bruna Navarro;  
BONONI, Daiane da Silva;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O objetivo deste trabalho é descrever sobre o transtorno de personalidade anti-social, mais conhecido 
como psicopatia, é um distúrbio de personalidade, cujas suas características principais são: falta de empatia e 
remorso, abandono da escola, uso de álcool e outras drogas, furto e/ou roubo e, hábito de mentir. Comumente 
iniciado na infância associado a conduta de judiar de animais. Para os grandes pesquisadores do assunto o 
psicopata é um predador que usa charme, manipulação, intimidade, sexo e violência para controlar qualquer 
situação ou satisfazer sua própria necessidade egoísta. Peça falta de consideração pelos outros, o psicopata pega o 
que quer e faz o que tem vontade, violando as normas sociais sem sentimento de culpa. Muitos psicopatas são 
excelentes imitadores das emoções humanas, podendo ficar sem serem detectados em uma variedade de 
ambientes. Esses transtornos são desenvolvidos em relação com ambiente familiar, em escolas com amigos, 
envolvendo também questões biológicas, hereditárias e genéticas. Não há cura para esse tipo de transtorno anti-
social. Até os dias de hoje não se encontrou tratamento para este transtorno. A psicanálise que é uma maneira de 
fazer o indivíduo encontrar-se na vida e achar uma saída para seu conflito interno, compreendendo acontecimentos, 
elaborando e dando um novo sentido a vida, descobrindo quem somos e não quem representamos ser para nós 
mesmo e para outros; não resulta em nada. Nem abordagens cognitivas-comportamentais ou qualquer outra 
abordagem conseguiram tratar este transtorno. No entanto, podemos orientar a sociedade sobre este 
comportamento e busca formas profiláticas para diminuir a problemática. 
Palavras-chave: psicopatas, transtorno, conflito. 
 
24) TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: CAUSA, TRATAMENTO E 
CONSEQUÊNCIA 
LOMBA, Maria José Ferreira;  
SANTOS, Suellen Fialho dos;  
SANTOS, Thaynara Roberta Oliveira;  
TIAGO, Allan Rodrigo Cardoso;  
ROBERTO, Maynara do Nascimento;  
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
MARTINS, Paulo César Ribeiro; 
Docente do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 

 
Resumo: O presente artigo, longe de pretender esgotar o tema, trata de um transtorno neurobiológico e suas 
complicações na vida do indivíduo sem tratamento adequado ora por falta de informações ou diagnósticos 
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imprecisos. Hoje existe um consenso internacional publicado pelos mais renomados médicos e psicólogos de todo 
mundo a este respeito. Dentro desse campo de surgimento de novas enfermidades se insere o TDAH - Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Doença que está presente em aproximadamente dez por cento da população 
mundial. O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade é um transtorno de base neurobiológica, de causas 
genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Estudos científicos 
mostram que portadores de TDAH têm baixa concentração de dopamina e/ou noradrenalina na região frontal e em 
suas conexões com o resto do cérebro, causando um quadro sintomatológico clássico de falta de atenção 
sustentada e/ou hiperatividade e impulsividade, levando a uma série de alterações comportamentais e de 
relacionamento, com graves consequências caso não seja diagnosticado e tratado precocemente. Pois o TDAH não 
tratado vai resultar em problemas na vida e nas relações de crianças e adultos, comprometendo, muitas vezes, 
também o aprendizado. Esse trabalho tem por escopo informar e alertar as autoridades de saúde pública, os 
educadores, as famílias, bem como, a população em geral de que há um mal a ser combatido e que pode causar 
grande estrago no cenário mundial, caso não se tomem condutas profiláticas e terapêuticas a curto e longo prazo. 
Palavras-chave: neurobiológico, diagnósticos, hiperatividade. 
 
25) UNIÃO HOMOAFETIVA: O NOVO PERFIL DA FAMÍLIA BRASILEIRA 
ARAÚJO, Bruna Conceição Ximenes de;  
ASSIS, Kássia Regina Brianez Trulha de;  
FERREIRA, Rosimeire; 
Acadêmicos do Curso de Direito das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar a evolução do conceito de família no âmbito social e legal e o 
consequente reconhecimento da família homoafetiva como um novo modelo de entidade familiar. Para tanto, serão 
consideradas as alterações normativas do Código Civil, a Constituição Federal, projetos de leis pertinentes ao tema, 
integração analógica por meio de leis vigentes, bem como a analise de doutrina e jurisprudência. Será questionado o 
reconhecimento da união homoafetiva estável e duradoura como entidade familiar e a proteção concedida pelo 
Estado que garante alguns efeitos civis patrimoniais e pessoais, no entanto, não possibilita de forma expressa a 
conversão dessa união em casamento. Embora o Direito de Família assegure princípios como o de liberdade na 
constituição de família e o princípio da não discriminação em razão do sexo; e, a escolha da orientação sexual seja 
um direito constitucional inserido nos Direitos Fundamentais da pessoa humana, dentre os quais estão o direito a 
liberdade, a igualdade e a dignidade, somente a discussão acerca do tema preencherá a lacuna da lei e tornará 
verdadeira a afirmativa de que o Brasil é um Estado Democrático de Direito. Enquanto isso permanece a dúvida: no 
atual contexto social, seria essa apenas uma omissão legislativa, passível de mudanças; ou uma forma sutil de 
reprimir a liberdade e orientação sexual do homem? 
Palavras-chave: homoafetiva, familiar, proteção, liberdade, igualdade, dignidade. 
 
26) A IMPORTÂNCIA DOS ANTIOXIDANTES EM RELAÇÃO À QUALIDADE DE VIDA 
PALMA, Ivo Dias Ferreira da; 
MORAES, Robson Oliveira de; 
Acadêmicos do Curso de Psicologia das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Os radicais livres são moléculas que possuem um número ímpar de elétrons de valência desemparelhada 
e são reativos com outras substâncias, como são capazes de reagir consigo mesmo. No organismo são produzidos 
pelas células durante o processo de oxidação. Uma parte do oxigênio que respiramos se transforma em radical livre. 
Os radicais livres também possuem propriedades benéficas doatuan no combate as inflamações controlando o tônus 
dos músculos lisos. Os radicais livres podem danificar as células e proporcionar o envelhecimento precoce. 
Substâncias que provocam a produção de radicais livres são: cigarro, álcool, gorduras saturadas, gordura animal, 
conservantes, radiações eletromagnéticas, bem como o estresse. Para combater existem os antioxidantes como: 
vitaminas, minerais, pigmentos naturais, compostos vegetais, enzimas e substâncias produzidas pelo próprio 
organismo. Uma boa alimentação rica em verduras, legumes, frutas e cereais integrais ainda é a melhor maneira de 



 

 45 

prevenir os malefícios dos radicais livres. É necessário que a fonte originária dos antioxidantes seja natural. É 
considerado inconveniente a ingestão de suplementos por não se conhecer, até o momento, as doses adequadas. 
Como exemplos de antioxidantes não enzimáticos temos a vitamina C, vitamina E, betacaroteno, flavonóides, 
selênio, zinco, licopênio, cobre. Os antioxidantes são benéficos nas doenças cardiovasculares, em numerosos tipos 
de câncer, na AIDS e em processos de envelhecimento como a catarata, Alzheimer e outras alterações do sistema 
nervoso.            
Palavras-chave: células, substâncias, radicais livres, antioxidantes. 
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RESUMOS – SECRETARIADO EXECUTIVO 
 
1) INDÍCIOS DA SÍNDROME DE BURNOUT NO PROFISSIONAL DO SECRETARIADO EXECUTIVO 
BELASQUE Maria Cristina G. R.; 
PAVINATTO Rosemeire Santino P; 
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O tipo de desgaste a que os profissionais de secretariado executivo são submetidos permanentemente 
nos ambientes e as relações com o trabalho são fatores determinantes para se tornarem vulneráveis a desenvolver 
doenças ocupacionais, dentre elas a síndrome de Burnout. O objetivo deste estudo foi identificar se os profissionais 
de secretariado executivo estão apresentando sinais e sintomas característicos para desenvolvimento da Síndrome 
de Burnout.  A referida pesquisa utilizou o método de pesquisa de campo, contando com o auxílio de revisão 
bibliográfica. A mesma foi realizada com 20 (vinte) profissionais de secretariado de uma empresa do município do 
São José do Rio Preto, selecionada por possuir um número de profissionais de secretariado maior em relação a 
outras empresas do município.  Para coleta de dados foi aplicado o questionário Work & Well-being Survey (UWES) 
Questionário do Bem estar e Trabalho de Wilmar B. Schaufeli Trad.: Paulo C. Porto-Martins & Ana Maria T. 
Benevides-Pereira (GEPEB) – 2008, com dezessete questões objetivas cujas respostas estão em escala de 0 a 6. 
Também foi feito um relato de caso descritivo de uma pessoa que trabalha na mesma empresa e que teve como 
diagnóstico a Síndrome de Burnout. Esta pessoa não foi uma das que respondeu o questionário. A pesquisa mostrou 
que dentre os entrevistados, apenas uma pessoa apresenta indícios da Síndrome de Burnout.  Assim, o estudo 
abordou algumas recomendações relevantes, como formas de prevenção: Adotar hábitos saudáveis de vida; praticar 
um programa de exercícios regulares; utilizar o tempo livre para atividades prazerosas e agradáveis; desenvolver 
talentos pessoais; aprender a dizer não!; administração do tempo; planejamento ambiental; comunicação; 
neutralização dos agentes estressores; apoio social; relaxamento e psicoterapia pessoal. 
Palavras-chave: profissionais de secretariado, sindrome de burnout, indícios. 
 
2) A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO EM RECURSOS HUMANOS: 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
SILVEIRA, Fernanda Borges da;  
SILVA, Larissa Leme da; 
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal mostrar a importância e influência que o profissional de 
Secretariado Executivo Bilíngue exerce sobre recrutamento e seleção de profissionais e discutir as formas em que 
ele pode colaborar com os profissionais de Recursos Humanos para a seleção de profissionais. Trabalhar formas de 
integrar o profissional de Secretariado no processo de recrutamento e seleção de pessoal é imprescindível para que 
estas duas áreas futuramente possam cada vez mais ficar interligadas visando sempre o melhor para a Empresa. 
Palavras-chave: secretariado executivo, recursos humanos, recrutamento, seleção. 
 
3) A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO PARA 
A SECRETÁRIA EXECUTIVA 
CUNHA Elisângela Aparecida De Oliveira;   
CASSOLI Sirlei Gonçalves;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo: A QVT desde os tempos mais antigos até nossos dias atuais é um tema muito analisado e discutido pelos 
homens, não com o mesmo termo, mas com a mesma idéia de proporcionar ao trabalhador bem estar físico e 
mental. No entanto, muitas empresas hoje têm adotado de uma forma ou de outra, programas de QVT voltado à 
saúde do trabalhador. Outros aspectos importantes dentro da organização e que também fazem parte da QVT são 
os fatores motivacionais e higiene do trabalho que serão analisados nessa pesquisa bibliográfica voltada a função da 
Secretária Executiva. Ao longo das décadas a Secretária Executiva veio ganhando força e espaço no mercado de 
trabalho, antes que era considerada uma simples profissional, hoje, ela tem desenvolvido um papel muito importante 
ao lado do executivo, assessorando-o em todas as atividades administrativas da organização, portanto, necessitando 
de QVT em todos os aspectos para que possa atingir seus objetivos com satisfação e eficiência. Para obtenção de 
resultados da importância da QVT para a Secretária Executiva, foi realizado um questionário de pesquisa para 
análise quantitativa e descritiva para obtenção de dados verificando se há ou não QVT no ambiente de trabalho da 
Secretária. 
Palavras Chave: QVT, fatores motivacionais, higiene do trabalho, satisfação, secretária executiva. 
 
4) MOTIVAÇÃO NO TRABALHO, UM ESTUDO DE CASO NA FAMERP.  
DATORRE Rita de Cassia Pires;  
TAVARES Jonatas; 
Acadêmicos do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo mostrar a existencia ou a falta da motivação pessoal dentro de uma 
organização pública para uma secretária com 30 anos de carreira. Para isso, começamos por relatar sobre a origem 
da profissão de secretariado, bem como enfocar sua importância no mundo globalizado; destacar as mudanças 
ocorridas no perfil desta profissional , a influencia que vem exercendo na tomada de decisões , identificar os fatores 
que ajudam em sua motivação e os fatores que geram insatisfações no ambiente de trabalho, justificando assim a 
escolha do tema . 
Palavras–chave: carreira, motivação, insatisfação, secretária. 
 
5) LÍNGUA ESTRANGEIRA: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA PARA O A COMUNICAÇÃO NO TRABALHO 
DA SECRETÁRIA EXECUTIVA 
MACHADO Larissa Nascimento; 
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho tem como principal objetivo mostrar a importância da fluência em outros idiomas dentro do 
trabalho do profissional de secretariado executivo e, com isso, expor os principais fatores para uma comunicação 
eficaz, seja ela em outras línguas ou até mesmo na língua de origem. Outro fator importante que será brevemente 
citado neste trabalho é o comportamento adequado que a secretária executiva deve ter. Como se vestir, como se 
comportar diante dos clientes, reuniões, viagens e até mesmo ao conversar com o presidente ou gerente da 
empresa.   
Palavras-chave: secretariado executivo, comunicação, língua estrangeira. 
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6) A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NA VIDA DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO 
 
MARTINS Denise Zacantte;  
SOUZA Larissa Candida Do Amaral;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A palavra estresse é utilizada constantemente pelas pessoas diante de situações exaustivas do dia a dia. 
Devido a isso, o presente trabalho tem como objetivo principal mostrar a influência do estresse na vida do 
profissional de Secretariado Executivo e chamar atenção para este fator cada vez mais presente no ambiente 
profissional. Através de pesquisas bibliográficas foram descritos a origem do estresse, conceitos, causas, seus 
quadros e evoluções, seus aspectos positivos e impactos negativos sobre a vida do profissional. Para qualificar o 
trabalho têm-se uma pesquisa quantitativa para amostragem dos resultados que será aplicada a alunos do curso de 
Secretariado Executivo com o objetivo de comprovação das teses levantadas. 
Palavras-chave: secretariado executivo. trabalho. estresse. 
 
7) PERFIL DO SECRETARIADO EXECUTIVO COMO FATOR DIFERENCIAL PARA O SUCESSO PROFISSIONAL 
LUCIANELI Andréia Dias;  
PANDO Flávia Moreira;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho mostrará como se tornar um profissional de secretariado executivo de sucesso, alcançando 
o poder de ser um diferencial dentro do mercado de trabalho. Falaremos sobre comportamentos, conhecimentos, 
postura, inteligência emocional, tudo que é necessário para se construir um perfil ideal. Falaremos de fatores 
fundamentais para se construir este perfil, e para melhor entendimento mostraremos de forma clara e objetiva de 
como obter o grande e importante sucesso em sua carreia profissional. A importância de uma secretária em se sentir 
valorizada, quebrando todos os preconceitos que já existentes no decorrer da profissão, uma nova era será 
apresentado comparando o crescimento do Secretariado executivo. 
Palavras-chave: diferencial, sucesso, perfil ideal. 
 
8)  A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL NA PROFISSÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO 
CARVALHO Andressa Pereira ;  
PEREIRA Maira Regina Oliveira  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente estudo visa descrever a importância da comunicação empresarial para o  profissional de 
secretariado executivo por meio de pesquisa bibliográfica. Apresentando um breve histórico da profissão, bem como 
o inicio da comunicação empresarial, a pesquisa justifica-se na medida de valorizar o profissional pelo que realiza na 
organização. Portanto, uma mensagem ou informação dentro da empresa independente de ser escrita ou falada, se 
tornará comum. O processo dessa comunicação é determinado pela eficácia que se passam as informações e a 
utilização correta das ferramentas de apoio. 
Palavras-chave: comunicação empresarial, profissional de secretariado executivo, ferramentas de apoio.  
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9) O PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO E A GESTÃO DO TEMPO 
DUTRA Ana Luiza Monteiro;  
COUTO Raphaela Bessane;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal ilustrar a importância da gestão do tempo na rotina de trabalho 
do profissional de secretariado executivo. Atualmente o profissional de secretariado executivo deixou de ser apenas 
um profissional de apoio e transformou - se em um profissional que complementa o dia-a-dia do executivo. Para gerir 
o tempo de forma eficiente e eficaz é necessário muito mais do que vontade e iniciativa, é necessário planejamento e 
disciplina, pois de nada adianta ter iniciativa se você não tem disciplina para se organizar. Saber planejar com 
eficiência a execução das atividades diárias proporciona um melhor aproveitamento do tempo. Deixar de lado velhos 
hábitos que atrapalham o bom andamento das atividades também é muito importante, porém pode ser o mais difícil 
de conseguir. Este trabalho tem como objetivo analisar os referenciais teóricos sobre a gestão do tempo, buscando 
autores que demonstrem de maneira clara e objetiva, ferramentas para tornar a rotina do profissional de secretariado 
executivo mais ágil e eficaz, estabelecendo métodos para a implantação da gestão do tempo dentro do contexto de 
trabalho desse profissional.   
Palavras-chave: secretariado executivo, gestão do tempo. 
 
10) OS DESAFIOS PSICOLÓGICOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA NO DESENVOLVIMENTO DO SEU 
TRABALHO 
TORRES Maisa;  
PERES Tatiana Lúcia;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 

 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir os desafios psicológicos da Secretária Executiva em seu 
ambiente de trabalho, mostrando que esses desafios podem gerar problemas físicos e psicológicos, causando 
também doenças, se não forem geridos e tratados da forma correta. Embasando-nos em Silva (1998), Myers (1999), 
Chiavenato (2002), Cury (2002), Medeiros (2009), entre outros, tivemos base para enfocar a inteligência da 
profissional de secretariado, e os modos como ela poderá utilizá-la a seu favor para tornar os desafios da profissão 
bem menores, pois terá que superar as dificuldades do seu trabalho de maneira saudável, superando assim seus 
limites.   
Palavras-chave: secretariado executivo, desafios psicológicos, inteligência emocional. 
 
11) ÉTICA PROFISSIONAL NO SECRETARIADO EXECUTIVO 
MARCINOAK Camila Aguiar; 
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir o quão importante é a ética profissional e suas 
ramificações, além de dissertar sobre o sigilo profissional na carreira da Secretária Executiva. Também, tem o intuito 
de expor situações já ocorridas e ao mesmo tempo inesperadas e mostrar que a profissional tem o dever de prezar 
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seu código de ética profissional em situações em que se exige o sigilo, mas este é contrário ao código de ética. Para 
tal finalidade, com base em artigos do Código de Ética do Profissional de Secretariado Executivo, discutiremos como 
deve ser a conduta profissional perante situações corriqueiras e judicialmente duvidosas. Após esse conteúdo ser 
apresentado, serão expostas as consequências para o profissional da área caso ocorra o desrespeito do código de 
ética e do código civil, o qual também menciona quais são os danos cabíveis ao não cumprimento das leis vigentes. 
Para completar as informações apresentadas e finalizar este trabalho, será apresentada a análise de uma pesquisa 
de campo realizada com pessoas atuantes em cargos gerenciais que prezam a boa conduta do profissional de 
secretariado executivo. 
Palavras-chave: secretária executiva, ética profissional. 
 
12) O PAPEL DO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO EXECUTIVO NO MUNDO GLOBALIZADO 
HIPÓLITO Regiane;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Em virtude das mudanças decorrentes da Globalização, na qual as experiências e os conhecimentos 
crescem e o mercado torna-se cada vez mais competitivo, hoje é imprescindível que o profissional de secretariado 
executivo entenda seu papel dentro da organização e assuma para si a responsabilidade de desenvolver e aprimorar 
as características que compõem o seu perfil e atuar como multiprofissional, possuindo papéis polivalentes que 
permitem administrar o fluxo de informações com competência, conhecimento, criatividade, espírito empreendedor e 
eficácia, bem como gerenciar pessoas, usando da inteligência emocional para enfrentar obstáculos, resolver 
problemas, criando um ambiente de interação com os colegas de trabalho. Por este motivo, este trabalho mostra a 
evolução da profissão e as mudanças significativas no perfil deste profissional, que vem se adequando 
constantemente às exigências do mercado. 
Palavras-chave: profissional, secretariado executivo, globalização.            
 
13) A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO NO MUNDO DOS NEGÓCIOS 
SANTOS Carla Berger; 
CARVALHO Julliana Carlos de Carvalho; 
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente trabalho procura mostrar os preceitos, fundamentos e características essenciais da importância 
do profissional do Secretariado Executivo no mundo dos negócios. Toda organização com fins lucrativos compete 
arduamente para se manter no mercado, sendo assim além da qualidade da prestação de seus serviços, dependem 
também da dedicação e competência de cada um de seus colaboradores, mas depende principalmente do 
profissional do secretariado executivo, que por sua vez atua representando a empresa e dando respaldo ao 
executivo, pois os mesmos procuram por profissionais que lhe transmitem segurança na realização de suas tarefas, 
pois na maioria das vezes não dispõem de tempo para conferência, e esse papel de assistente administrativo que o 
profissional desenvolve, consiste em ser suporte para o executivo e fazer com a empresa tenha sucesso nos 
negócios. 
Palavras chave: profissional de secretariado executivo, mundo dos negócios. 
 
14) A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA 
NASCIMENTO Joselia Aparecida Nascimento;  
BERNI Tatiane Aparecida Berni;  
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Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Ao longo dos anos, o estresse vem sendo estudado por alguns pesquisadores, entres eles Hans Selye e 
Cannon, que desenvolveram conceitos sobre o que é estresse. Algumas teorias dizem que o estresse é uma 
doença, outras que é um distúrbio e os resultados mais recentes dizem que estresse é um acusador de doenças. 
Sendo doença ou não, o correto é que ele prejudica pessoas de todos os sexos, todas as idades, todos os níveis 
sociais e principalmente profissionais de diversas áreas, causando prejuízos tanto na área profissional quanto na 
área pessoal desses profissionais e também para as empresas em que eles atuam. A secretária executiva é um 
desses profissionais que sofrem com esse problema, por ter uma rotina agitada, ser muito exigida pelos seus 
superiores, desempenhar diversas funções e ter que manter a empresa em ordem. Mas como saber se um 
profissional de secretariado executivo está estressado, se não existe diagnóstico exato para esse mal? Existem 
alguns sinais, as quais serão apontados neste trabalho. 
Palavras-chave: estresse, secretária executiva. 
 
15) A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO E DA LIDERANÇA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA 
SILVA Natassia Leme;  
PIOVEZAN Renatta Beatriz;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
RESUMO: O principal objetivo deste trabalho é compreender os fatores que motivam a secretária executiva e em 
geral os funcionários. Com intuito de proporcionar aos trabalhadores um clima de satisfação e auto-realização, muito 
importante para a empresa, com o intuito de enxergar e avaliar o comprometimento a dedicação e as atividades 
desempenhadas de cada funcionário. Analisa o uso das teorias da motivação pelos administradores das empresas, 
mostrando que a motivação tem como base o fundamento de estimular os funcionários e integrantes, tomando por 
base as recompensas e benefícios oferecidos aos empregados, sejam monetários ou não. A motivação e liderança 
serão abordadas em conceitos e teorias, exemplificando como atuar e gerar a motivação através das recompensas, 
o papel do líder na geração da motivação entre empresa e empregado.  
Palavras-chave: secretária executiva, motivação, liderança. 
 
16) A SECRETÁRIA EXECUTIVA NO CONTEXTO DO EMPREENDEDORISMO 
NEVES, Rafaela Leite; 
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Com as mudanças tecnológicas que ocorreram e com a globalização, hoje, o mercado de trabalho não se 
contenta mais com a profissional de secretariado executivo apenas com uma boa datilografia, que atende a 
telefonemas, serve café e anota recados. Portanto, as organizações precisam de Secretárias Executivas que 
conhecem a concorrência e os objetivos da empresa em que atuarão, além de saber propor ideias inovadoras, 
sempre buscando com que os objetivos da organização sejam alcançados. Com foco nesta discussão, este trabalho 
tem por objetivo mostrar a inserção da mulher no mercado de trabalho e mais especificamente discutir a importância 
da secretária executiva empreendedora na empresa. 
Palavras-chave: secretariado executivo, empreendedorismo. 
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17) PONTO DE CONVERGÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS 
OLIVEIRA Edna Maria de Oliveira;  
SILVEIRA Tamires Daiane; 
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O objetivo de um evento promovido por uma Instituição seria de captar recursos financeiros para cobrir 
suas despesas de uma forma geral. Para organizar um evento é necessário fazer o planejamento dos custos. Com 
base em alguns autores, desenvolvemos todos os custos do evento que foram apresentados neste trabalho. A mão 
de obra para realização destes eventos é em grandes maiorias realizadas por voluntários que desejam ajudar ou 
colaborar para que alcance os objetivos propostos. Nas Instituições Assistenciais e Associações de Produtores 
Rurais cabe a secretária ligar para captar recursos, organizar eventos, confirmar datas, contratar uma empresa 
terceirizada para a organização dos eventos, verificarem a disponibilidade dos voluntários e locais onde será 
promovido o evento, entrar em contato com os palestrantes, checar e conferir hotel para hospedagem dos 
palestrantes e conferir os donativos doados para a Instituição. Acredita-se que ambas as instituições poderiam 
organizar alguns eventos juntas, pois serão beneficentes para ambas as partes. Fica clara a importância da 
Secretária executiva dentro desses seguimentos, porque ela tem uma visão de buscar recursos financeiros e de 
promover a capacitação das pessoas que eles atendem. Tanto dentro de uma Associação de Produtores Rurais 
como em uma Instituição Assistencial sem fins Lucrativos, ambas visam em atender a comunidade no que for 
necessário aos associados ou assistidos dentro de cada segmento. 
Palavras-chaves: secretariado executivo, eventos, associações sem fins lucrativos. 
 
18) IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO NA ESFERA GOVERNAMENTAL 
FOENTES Elisângela Aparecida Ramos;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
SQUECOLA, Kethi Cristina do R.;  
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo 
No contexto deste trabalho serão abordados assuntos que mostrarão qual a importância do profissional de 
secretariado executivo na esfera governamental. Abordará o trabalho da secretária, que deve ser feito com 
dedicação e ética perante seu executivo. O trabalho fala sobre suas funções e habilidades, competência, 
conhecimentos, postura, comunicação, tudo que envolve no perfil de uma secretária executiva. Serão analisados 
também como o profissional de secretariado executivo atua na esfera governamental que são três, estadual, 
municipal e federal, a importância do seu papel dentro de cada esfera, como assessorar cada executivo dentro da 
empresa. Hoje o papel da secretária é ser a empresa e para isso temos que ser mais que uma secretária e sim uma 
profissional.  
Palavras-chave: secretariado executivo; esfera governamental, perfil da secretária. 
 
19) NAZISMO: VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 
LOMAS, Gláucia; 
CARVALHO Lidiane Santos; 
BORGES Lucinéia da Silva; 
XAVIER Luciana;  
MONTEIRO Marimei; 
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MACIEL SwellenC. Da Costa; 
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
CERVI, Carina Aparecida; 
Docente do Curso de Secretariado Executivo União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: As pesquisas científicas realizadas com cobaias humanas (principalmente judeus) por cientistas nazistas 
durante a segunda guerra mundial, ainda é considerada uma das maiores atrocidades cometidas pelo homem. Neste 
artigo, pretendemos discorrer sobre as experiências realizadas e discutir a violação dos direitos humanos praticada 
contra os prisioneiros nos campos de concentração, bem como comentar as leis de normatização para pesquisas 
utilizando seres humanos em nosso país. 
Palavras-Chave: experiências; violação; direitos humanos; nazismo. 
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RESUMOS – SERVIÇO SOCIAL 
 
1) REFLEXÕES SOBRE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MULHER 
OLIVEIRA, Andréia Aparecida;  
SOARES, Camilla Christina de Almeida;  
SILVA, Fernanda Rita; 
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
ALMEIDA, Denise Beatriz Rack;  
ABREU, Amanda Cristina; 
Docentes do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Objetivo de alertar o leitor e demonstrar que a violência contra mulher é uma violação dos direitos 
humanos, e que a igualdade entre homens e mulheres é a igualdade do gênero humano. Reflexão sobre os 
diferentes tipos de violências cometidas contra mulher, com destaque para violência sexual, utilizando como 
referencial teórico a categoria gênero. Considerações sobre o papel social atribuído a homens e mulheres pela 
cultura, os dispositivos constitucionais e legais de proteção à mulher.  
Palavras-chave: violência contra mulher, violência sexual, gênero. 
 
2) ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: DO PARADIGMA DO ASSISTENCIALISMO A POLÍTICA NACIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
FERREIRA, Kayra Lane da Costa; 
Acadêmica do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
NAVAS, Kleber Mascarenhas; 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente estudo tem por finalidade analisar a trajetória da Assistência Social, seus avanços e desafios 
no Brasil. Do assistencialismo até a noção de direito socialmente constituído, tomando por base, Leis que 
contribuíram para que hoje ela não seja mais vista como uma prática caridosa, mas como uma Política Publica como 
a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica de Assistência Social. Baseado nesta perspectiva coube a este 
trabalho descrever a implantação da Política Nacional de Assistência Social considerada um avanço, uma vez que, 
se constitui como um espaço público destinado a viabilização de direitos a famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social. As primeiras iniciativas de atendimento aos necessitados no Brasil se atrelavam a caridade 
praticada pelas Igrejas, sobretudo a Igreja católica. As ações sociais das ordens religiosas possuíam caráter 
individual, buscando a solução de problemas emergenciais. A responsabilidade do cuidado aos necessitados ficava 
a cargo das Instituições filantrópicas e ao Estado cabia somente o papel de órgão fiscalizador das ações 
desenvolvidas. É somente a partir de 1930, que o Estado Brasileiro se posiciona frente à sociedade e começa a 
assumir seu papel de mediador da relação capital-trabalho. A Constituição Federal de 1988 iniciou a construção de 
uma nova perspectiva para a Assistência Social no Brasil, na qual passa a ser reconhecida como política pública, 
integrando o Sistema de Seguridade Social, ao lado de outras políticas como Saúde e Previdência Social. Em 1993 a 
LOAS aponta os objetivos, princípios e diretrizes da Assistência e inova ao afirmar para esta política seu caráter de 
direito não contributivo. Em 2005 é implantada a Política Nacional de Assistência Social que irá consubstanciar o 
Sistema Único de Assistência Social, estabelecendo importantes procedimentos técnicos e políticos em termos da 
organização e prestação das medidas sócio assistenciais. 
Palavras-chave: caridade, assistência social, política pública 
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3) A APLICAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 
SANTOS, Elaine Cristina dos; 
BERTUCCI, Letícia Vitória; 
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
MILITÃO, Andréia Nunes; 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O presente estudo objetiva analisar a aplicação da Política Nacional de Educação Infantil no município 
de São José do Rio Preto, refletindo acerca de garantias de acessso à escola para as crianças de 0 a 5 anos. 
Entendemos que a creche, enquanto direito da criança, não pode ser reduzida apenas á oferta de vagas a guarda 
da criança, mas necessita garantir um atendimento de qualidade. Ivenstigamos o que o munícipo tem realizado 
para atender as demandas no município. Para tanto, realizamos pesquisa de caráter bibliográfico, buscando 
recuperar as concepções de criança e infância ao longo da história objetivando compreender as mudanças porque 
passaram esses conceitos, sobretudo, a partir da criação das Políticas de Atendimento à infância. A pesquisa 
recupera no Brasil ao longo da história, as políticas de atendimento destinadas a infância e como elas foram 
garantidas sob a forma de leis, decretos e planos nacionais. Por fim, o estudo analisa a transferência das creches 
da secretaria de Assistência para Educação. 
Palavras-chave: creche, política nacional de atendimento a educação Infantil. 
 
4) ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE A TRAJETÓRIA DE LUTA POLÍTICA DE LUIS CARLOS PRESTES 
MENEZES, JEAN P. P. de; 
MENEZES, Cristiane Aparecida Brito; 
Acadêmicos do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo:  Qual foi a contribuição para a história política do Brasil realizada por Prestes? Acreditamos que com esta 
pergunta poderemos dar algumas contribuições ao apresentarmos alguns apontamentos sobre a trajetória da luta 
política de Luis Carlos Prestes e as organizações que este pertenceu. Uma focalização para além do indivíduo, 
estabelecendo a sua trajetória diante de organizações políticas, poderá buscar algumas respostas para esta nossa 
problematização no sentido de conhecer a contribuição política para a história do país. Esse tema se justifica pelo 
fato de Prestes ser uma das personalidades mais importantes da esquerda brasileira, por ele ter sido presidente do 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), assim sendo sua figura bastante invocada pela mídia. Mas, entretanto, nem 
sempre apresentam Luis Carlos Preste como um líder político em constante crescimento social e como membro de 
uma organização coletiva. Visar Prestes de forma individual apenas contribui para uma visão parcializada, que 
pouco contribui para a compreensão da organização da classe trabalhadora da qual o autor sempre fez parte de 
forma coletiva, seja na época do Tenentismo e principalmente no PCB. 
Palavra chave: história, trajetória de luta, esquerda, partido comunista. 
 
5) OS CAMINHOS PARA CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
RUA 
CHRISTIANO, Márcia Ester Soares;  
LINHARES, Ana Claúdia Carvalho;  
SOUZA, Dayane Cristina de;  
SILVA, Denise Germano da;  
RAMOS, Paula de Lana;  
LOPES, Roberta de Melo; 
Acadêmicas do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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ALMEIDA, Denise Beatriz Rack de; 
Docente do Curso de Serviço Social da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A preocupação com pessoas que moram nas ruas é histórica, surgem grupos ligados a essa 
problemática desde tempos imemoriais. Instituições Preocupadas em oferecer acolhida e proporcionar condições 
mais dignas a essa população existem em toda parte. A proposta deste é a discussão do desenvolvimento de 
construção da Política Nacional para população em situação de rua. 
 Palavra chave: moradores de rua, política nacional. 
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RESUMOS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
1) CONTABILIDADE – DA ESCRITURAÇÃO MANUSCRITA À INFORMATIZADA 
GOMES, Henrique Ferreira; 
JUNIOR, Pedro Napoleão; 
Acadêmicos do Curso de Sistemas de Informação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: A informática atualmente é fundamental em todos os segmentos da sociedade. Logo, a contabilidade é um 
segmento que não vive sem a ajuda dos computadores e, hoje se percebe um investimento crescente nas 
organizações de softwares e hardwares ligados à área contábil. As grandes empresas e os escritórios de 
contabilidade adotam fortemente a informática como ferramenta de trabalho. Já não se admite mais métodos de 
escrituração contábil feito a mão. Com a grande concorrência, as empresas de contabilidade investem na informática 
para oferecerem um serviço mais rápido e de melhor qualidade. A informática permitiu mudança sensível na atuação 
profissional contábil. Antes este perdia muito tempo com lançamento e com isso estava mais sujeito a erros 
inadmissíveis. Nos dias atuais, graças à informatização, o contador está mais para um analista de contabilidade. Isso 
se deve ao fato de que os softwares fazem tudo dentro do departamento de contabilidade, dentro de uma empresa 
ou em um escritório contábil. Na era da informatização o fisco não perde tempo lançando diversos sistemas para 
controle das operações feitas pelo contribuinte, como a nota fiscal eletrônica, que ao emitir uma nota, o fisco sabe 
quem emitiu e para quem. Assim, o controle é rápido e eficiente, diminuindo a sonegação de impostos. A tecnologia 
só veio acrescentar ao contador, tornando assim mais fáceis as tomadas de decisões. Este artigo tem como 
finalidade, mostrar o impacto da informatização na área contábil, tal como suas vantagens, e o que fez com que a 
contabilidade aderisse a este avanço tecnológico. 
Palavras-chave: contabilidade, informática, tecnologia. 
 
2) RECONHECIMENTO DE PADRÕES E CLASSIFICAÇÃO DE MOEDAS EM UMA IMAGEM DIGITAL 
SANCHES, Fabricio Lopez; 
SILVA, Rafael Gonçalves da; 
Acadêmicos do Curso de Sistemas de Informação da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: As atividades propostas neste trabalho resumem-se ao desenvolvimento de um algoritmo computacional 
para classificação de moedas, utilizando técnicas de processamento de imagem. O algoritmo apresentou-se 
confiável e robusto, para os objetos considerados moedas devidamente segmentados e identificados ao ponto de 
calcular corretamente o montante financeiro contido na imagem. Para o desenvolvimento do algoritmo proposto 
foram utilizado técnicas segmentação e reconhecimento de imagens digitais. 
Palavras-chave: algoritmo computacional, imagens digitais. 
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RESUMOS – TURISMO 
 
1) A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO TURÍSTICA: ESTUDO DE CASO EM OLÍMPIA E IBIRÁ - SP 
MARDEGAN, Ivan Berlingieri; 
PEROZIN, Juliana Gutierres Penna Almendros; 
Acadêmicos do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O turismo revela-se uma importante atividade econômica gerando renda, emprego e qualidade de vida à 
população da cidade turística. Portanto é necessária a implantação de uma educação turística para que a 
comunidade entenda a importância do turismo em sua localidade, preparando assim, uma população voltada para o 
receptivo, preservação de seu patrimônio e valorização de sua cultura. Deste modo foi desenvolvido um trabalho de 
pesquisa envolvendo duas cidades com potencial turístico no interior de São Paulo, Ibirá e Olímpia. Enquanto uma 
desenvolve a conscientização turística na comunidade receptora através do Ensino Fundamental e Técnico a outra 
não exerce trabalho algum nesse sentido, refletindo assim no atendimento aos turistas e crescimento turístico na 
localidade. 
Palavras-chave: educação turística; turismo; conscientização turística. 
 
2) A IMPORTÂNCIA DO PÚBLICO INFANTIL NO SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 
COLOMBO, Leciana Faço; 
QUAIOTTI, Isabela Bianca Rodrigues; 
Acadêmicas do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O trabalho foi desenvolvido com o intuito de apurar a importância do cardápio infantil nos restaurantes, 
bares e similares da cidade de São José do Rio Preto. Além do cardápio, foram investigadas as práticas associadas 
à recreação infantil, através da existência de espaço e monitoria destinados às crianças. Compilando dados 
históricos bibliográficos do setor de Alimentos e Bebidas (A&B) no município e coletando mais dados através de 
entrevistas feitas com proprietários e administradores de empreendimentos do ramo foi-se possível mensurar a 
evolução e atual situação do mercado do município. As conclusões, aferidas após as investigações, discorrem sobre 
da falta de capacitação dos empregados e investimentos precários ao público familiar e infantil e, finalmente, 
sugestões sobre as práticas ideais. 
Palavras chave: cardápio infantil, restaurantes e bares, espaço, monitoria infantil. 
 
3) VENDAS HOTELEIRAS: COMO FIDELIZAR CLIENTES NO HOTEL NACIONAL PLAZA INN 
SERIGATTO, Luíza Pousa Sestini; 
Acadêmica do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O Hotel Nacional, com mais de 30 anos de existência, apresenta estratégias de marketing perfeitas para 
captação e fidelização de clientes e conta com uma infra-estrutura planejada para cumprir as necessidades dos seus 
hospedes. Cada ano que passa seus índices de faturamento aumentam por conta de suas estratégias e atendimento 
qualificado de sua equipe, onde mostra motivação e bem estar em seus serviços. Após pesquisa feita sobre os 
conceitos de fidelização, captação de clientes, marketing e análise de estratégias, um empreendimento da Rede 
Plaza Inn de Hotéis localizado na cidade de São José do Rio Preto tornou-se como exemplo e encaixe desses 
conceitos para melhor entendimento. 
Palavras-chave: fidelização, clientes, hotelaria. 
 
4) TURISMO NA MELHOR IDADE: UM SEGMENTO EM EXPANSÃO 
CARBONERA, Lívia Maria; 
Acadêmica do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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Resumo: O presente trabalho tem a proposta de caracterizar e explicar como se apresenta a segmentação da 
melhor idade dentro da atividade turística brasileira e posteriormente, mostrar como esta segmentação tem se 
expandido e quais são os principais desafios para o futuro. O artigo propõe também demonstrar como esta 
segmentação turística tem se mostrado importante para agregar valor e aumentar os números da demanda turística 
total. Com o apoio de dados estatísticos, o trabalho desenvolve uma linha de raciocínio na qual se baseia no 
crescimento da população com mais de sessenta anos em um intervalo de dez anos no estado de São Paulo e quais 
foram as evoluções dentro do âmbito social no que diz respeito ao aumento da expectativa de vida e as melhorias 
das condições de vidas gerais. 
Palavras-chave: segmentação turística, melhor idade, aspectos sociais. 
 
5) HOTELARIA HOSPITALAR 
LEDESMA, Danitiele Larissa Carrilho; 
SANTOS, Patricia Aparecida Silva dos; 
Acadêmicas do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
VOLLET, César; 
CORRÊA, Luiz Gustavo Canteras Scarillo Falotito; 
Docentes do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: Este trabalho apresenta uma nova tendência do mercado denominada como Hotelaria Hospitalar, que visa 
adaptar conceitos e serviços presentes na hotelaria clássica para as instituições hospitalares. Esse conceito esta 
crescendo muito rápido em nosso país, principalmente nos centros. Este artigo tem como objetivo mostrar que a 
implantação Hotelaria Hospitalar em hospitais pode trazer vários benefícios para a instituição e conseqüentemente 
uma maior produtividade dos funcionários. Inicialmente será feito um levantamento teórico sobre a história e 
evolução da hotelaria, Turismo de saúde, Humanização, Hospitalidade e as vantagens e fases da implantação da 
Hotelaria Hospitalar. Para finalizar será feita uma pesquisa de campo com alguns pacientes e profissionais da área 
de saúde para saber como o seguimento será aceito pelo publico e avaliar os serviços prestados pelas instituições 
da cidade. Na pesquisa foi apurado que na maioria das instituições da cidade a preocupação é com a humanização, 
tanto, entre os pacientes e funcionários quanto pacientes e médicos, aonde a deficiência é maior ainda. 
Palavras-chave: turismo de saúde, humanização, hospitalidade. 
 
6) IMPACTOS DA COPA 2014 E DAS OLIMPÍADAS 2016 NO BRASIL 
MARQUES, Thais Cristiane Souza; 
Acadêmica do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
 
Resumo: O artigo relata os possíveis impactos positivos que a Copa 2014 e as Olimpíadas 2016 trarão para o 
Brasil. Através de um estudo feito com base na história desses eventos que sempre trouxeram grandes 
transformações nos países onde já foram realizados, como é o caso de Barcelona em 1992 que sediou as 
Olimpíadas, a qual está servindo de modelo para o nosso país.  
Em resumo, o Brasil, de uma maneira geral, só tem a ganhar com a vinda de um grande evento mundial como a 
Copa e as Olimpíadas. Muitos turistas virão ao país, muitas obras públicas e privadas serão realizadas e muito 
trabalho será gerado, inclusive já existe um projeto de línguas para incentivar e preparar os profissionais da área 
para a recepção desses turistas. Assim, com uma boa gestão desta oportunidade e com a participação de todos os 
setores da economia, a sociedade toda ganha. 
Palavras-chaves: copa, olimpíada, Brasil. 
 
7) EVENTOS COMO ATRATIVO TURISTICO DA CIDADE BARRETOS 
FERRAZ, Bruno Cardoso Ferreira;  
ANTONIO, Fernando Lauer de Jesus; 
Acadêmicos do Curso de Turismo da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
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Resumo: A cidade de Barretos é conhecida nacionalmente em razão da Festa do Peão de Boiadeiros que acontece 
em agosto. Nesse trabalho serão abordados, além desse, outros eventos e demais razões para se conhecer esse 
município. Evidenciando expor os principais dados sobre os eventos no município, serão exploradas as dificuldades 
encontradas pelos organizadores dos mesmos e as principais barreiras para atender ao público dos eventos e aos 
demais turistas. Expostos os problemas, serão enfatizados os caminhos para melhorar a oferta turística do município 
e dos eventos, que são a principal fonte de renda turística da cidade juntamente com o turismo de saúde, ao menos 
durante o crítico período de agosto, durante a imensa demanda da festa principal.  
Palavras-chave: festa do peão de Barretos, eventos. 
 
8) TURISMO NO SUDOESTE DE SÃO PAULO: OS CASOS DE PRESIDENTE EPITÁCIO E ROSANA 
CINTRA, Gláucia Aparecida Rosa;; 
Docente do Curso de Turismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Este artigo é um fragmento do meu trabalho de doutorado que teve como objeto de estudo os municípios 
de Presidente Epitácio e Rosana, localizados a sudoeste do Estado de São Paulo, às margens do rio Paraná. A 
localização traz a possibilidade de se desenvolver o turismo e por isso o objetivo geral da pesquisa foi fazer uma 
análise dos principais pontos turísticos e sugerir um plano para a realização de um turismo responsável/sustentável, 
a fim de que os impactos negativos da atividade sejam mitigados e os positivos maximizados. Como objetivos 
específicos verificaram-se os impactos e analisaram-se o papel do poder público, o perfil dos turistas e a opinião dos 
moradores sobre o desenvolvimento do turismo. 
Palavras-chave: desenvolvimento do turismo, sustentável. 
 
9) FESTA DO PESCADOR: UM EVENTO PRESENTE NA MEMÓRIA DOS MORADORES DE CASTILHO – SP 
BUZACHERO, Renna dos Santos; 
Discente do Curso de Turismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas - AEMS 
 
Resumo: Demonstra como a Festa do Pescador foi um importante evento realizado no município de Castilho – SP 
nos anos de 1975 a 1994, fazendo parte da história e da memória do povo. Para isso, serão analisados alguns 
conceitos de evento e a sua relação com o turismo, bem como a apresentação de um breve histórico da festa, 
demonstrando como essa influenciou o início do turismo no período citado e a sua contribuição para a divulgação da 
cidade, tornando-a referência como Paraíso do Pescador. Assim, o artigo tem como finalidade mostrar a importância 
que o evento teve para os atores envolvidos, para a própria localidade e reafirmar a luta pela manutenção memória 
local. 
Palavras-chave: evento, festa do pescador, memorial do pescador. 
 
10) TURISMO NO SUDOESTE DE SÃO PAULO: OS CASOS DE PRESIDENTE EPITÁCIO E ROSANA, SP 
CINTRA, Gláucia Aparecida Rosa; 
Docente do Curso de Turismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Este artigo é um fragmento do meu trabalho de doutorado que teve como objeto de estudo os municípios 
de Presidente Epitácio e Rosana, localizados a sudoeste do Estado de São Paulo, às margens do rio Paraná. A 
localização traz a possibilidade de se desenvolver o turismo e por isso o objetivo geral da pesquisa foi fazer uma 
análise dos principais pontos turísticos e sugerir um plano para a realização de um turismo responsável/sustentável, 
a fim de que os impactos negativos da atividade sejam mitigados e os positivos maximizados. Como objetivos 
específicos verificaram-se os impactos e analisaram-se o papel do poder público, o perfil dos turistas e a opinião dos 
moradores sobre o desenvolvimento do turismo. 
Palavras-chave:  turismo responsável, sustentável. poder público. 
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11) MOTO SHOW E OS EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MS 
SILVA, Jackeline Santa Rosa da; 
Discente do Curso de Turismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: Este artigo tem como objetivo abordar a relação existente entre turismo e eventos, tratando do que se 
denomina, atualmente, de turismo de eventos, enfocando o Moto Show acontecimento realizado no município de 
Três Lagoas, MS. Assim, apresenta conceitos de eventos bem como a sua importância como atrativo turístico. Além 
disso, discorre sobre o turismo de evento demonstrando seu papel fundamental no desenvolvimento local, pois é 
grande fonte de geração de empregos (diretos e indiretos) e riqueza. Aborda por fim, o perfil dos participantes do 
evento a fim de demonstrar o grande fluxo de turistas que tal evento traz ao município, sendo mais uma atividade 
econômica fundamental para o crescimento econômico. 
Palavras-chave: turismo, eventos, geração de empregos. 
 
12) A EXPANSÃO DO MERCADO HOTELEIRO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS, MS 
SANTOS, Luis Fernando Araújo dos; 
Discente do Curso de Turismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: O mercado hoteleiro é um dos segmentos empresariais que mais cresce no mundo globalizado. O setor 
hoteleiro, assim como qualquer outro empreendimento, tende a competir no mercado ao qual atua. Por tais motivos, 
a competitividade desse campo, vai além de acomodação, exigindo tecnologia, infra-estrutura e capacitação dos 
profissionais do ramo. Essas razões fazem com que os hotéis invistam cada vez objetivando atender melhor seus 
hóspedes. O município de Três Lagoas já está despontando no mercado hoteleiro e assim este artigo tem como 
objetivo demonstrar os fatores que tem motivado a expansão deste ramo econômico bem como verificar o perfil dos 
hóspedes. Para isso serão analisados os conceitos de turismo, a sua relação cada vez mais ampla com os negócios, 
o perfil dos clientes e as melhorias realizadas nesses últimos cinco anos no setor hoteleiro de Três Lagoas 
objetivando atender melhor o visitante.  
Palavras-chave: mercado, hoteleiro, hóspedes. 
 
13) A IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DEGESTÃO DE QUALIDADE TOTAL NO RAMO HOTELEIRO DE 
TRÊS LAGOAS, MS 
SANTOS, Luis Fernando Araújo dos; 
Discente do Curso de Turismo das Faculdades Integradas de Três Lagoas – AEMS 
 
Resumo: A gestão da qualidade é muito importante para a sobrevivência do estabelecimento e na viabilização do 
controle de atividades, informações e documentos. A meta é a boa prestação de serviços, de forma eficiente e 
dinâmica para que o solicitante fique satisfeito. Várias são as maneiras de se implantar um sistema de gestão de 
qualidade em uma empresa, dentre elas o programa 5S. Tal método está baseado em cinco conceitos: senso de 
utilização, senso de arrumação, senso de limpeza, senso de saúde, higiene e senso de autodisciplina. Qualquer tipo 
de empresa pode adotar tal sistema. O artigo pretende demonstrar a importância da aplicação dos 5S nos hotéis de 
Três Lagoas, MS como uma forma de melhorar a qualidade dos serviços do ramo combatendo desperdícios e 
educando a equipe hoteleira e os hóspedes. Para isso serão analisados os conceitos de gestão, a origem do sistema 
e os conceitos dos 5S. Por fim o artigo sugere a aplicação desse modelo no ramo hoteleiro do município de Três 
Lagoas como forma de conquistar hóspedes e aumentar a clientela pelo fornecimento de um “produto” de melhor 
qualidade. 
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TOTAL DE TRABALHOS POR CURSOS 
 
ADMINISTRAÇÃO - 7 
BIOMEDICINA - 2 
COMUNICAÇÃO SOCIAL - 3 
EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado e Licenciatura) - 5 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - 6 
LETRAS (Bacharelado e Licenciatura) - 6 
FISIOTERAPIA - 6 
PEDAGOGIA - 18 
PSICOLOGIA - 26 
SECRETARIADO EXECUTIVO - 19 
SERVIÇO SOCIAL - 5 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 2 
TURISMO – 13 
 
TOTAL DE TRABALHOS: 118 

 


