
                     



      
APRESENTAÇÃO  

O IV 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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• Curso de Tecnologia em Gastronomia: Profª. Denise Andreo 
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• Curso de Tecnologia em Radiologia - Profª Claudia Maria G. Gonçalves Franchi



      
IV ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ESTUDANTES DA UNIÃO DAS FACULDADES DOS 
GRANDES LAGOS PROGRAMAÇÃO OFICIAL  
19/11/2011 – 2ª feira 
19h às 22h - Salas de Aulas  

Comunicações Individuais  
Trabalhos de acadêmicos e docentes de outras instituições  
Trabalhos da Comunidade Acadêmica União das Faculdades dos Grandes  
Lagos.  
Painéis*  
Pesquisas em andamento dos acadêmicos da União das Faculdades dos  
Grandes Lagos  
Conferência de Encerramento  

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

                                              



  
Sessões de Painéis 
RESUMOS – ADMINISTRAÇÃO 
1) HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
SILVA, Lucas Henrique Rego e; 
GUZZI,Ewerton; 
IACOVACCI,Wandré da Silva; 
Acadêmicas do Curso de Administração da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Resumo: Ela pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são 
adotados visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, 
bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. 
A segurança do trabalho estuda diversas disciplinas como Introdução á 
Segurança do Trabalho, 
Higiene e Medicina do Trabalho, Prevenção e Controle de Riscos em 
Máquinas, Equipamentos e 
Instalações, Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e 
Treinamento, Administração 
aplicada á Engenharia de Segurança, O Ambiente e as Doenças do Trabalho, 
Higiene do Trabalho, Metodologia de Pesquisa, Legislação, Normas Técnicas, 
Responsabilidade Civil e Criminal, Perícias, Proteção do Meio Ambiente, 
Ergonomia e Iluminação, Proteção contra Incêndios e explosões e Gerência de 
Riscos. 
Palavras-chave: Higiêne, segurança, trabalho.  

2) LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 
FERNANDES,Arthur Trindade; 
MORAIS,Joselandre; 
SILVA,Jorge Luiz da; 
MAGALHÃES, Vanessa Cristina; 
Acadêmicos do Curso de Administração da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Resumo: Liderar é um processo muito complicado, pois cada pessoa tem um 
gênio, um humor, uma forma de falar, agir, pensar, se comunicar e 
corresponder muito diferente e distinta uma da outra. Como explicar o que 
quer dizer liderança? E como realmente identificar qual é a forma certa de 
liderar? Será que o dom de liderar é somente nato? Ou será que qualquer 
pessoa pode desenvolver seu lado líder? 
O líder influencia pessoas ou grupos a buscarem o mesmo objetivo ou 
resultado esperado, porém ele consegue isso de uma forma diferenciada, 
espontânea e descontraída. Conduz a todos sem abusar do poder. 
Palavras-chave: Liderança, organizações, influência. 



 
3) QUALIDADE NO ATENDIMENTO EM VENDAS 
RODRIGUES, Angélica; 
NASCIMENTO, Mariza Janaina Morais; 
CARVALHO, Mayara De; 
PAULA, Thatiane Priscila De; 
LOPES, Priscilla ; 
Acadêmicas do Curso de Administração da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos    

Resumo: A qualidade no atendimento em vendas é o diferencial face à 
concorrência. O profissional precisa tomar consciência de que a sua imagem e 
a da empresa estão intimamente relacionadas. O Código de Defesa do 
Consumidor determinou uma nova relação de direitos e deveres no Brasil. O 
objetivo de um atendimento diferenciado para quem frequenta diariamente e 
prestigia sua empresa, trata todos de forma igualitária não significa de forma 
alguma discriminar ou destratar novos clientes ou clientes em potencial. O 
cliente é seu maior patrimônio. 
Palavras-chave: Qualidade, atendimento, vendas.  

4) ETIQUETA NAS ORGANIZAÇÕES 
NASCIMENTO, GIULLIANI CAROLINE PIRES DO; 
ARRUDA, ARIANA LIMA DE; 
Acadêmicas do Curso de Administração da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Resumo: A etiqueta organizacional é um tema importante e procurado por 
empresas e pessoas não é assunto banal, ela está relacionada à educação, ao 
respeito, à cordialidade não é um privilégio apenas da alta sociedade. No local 
de trabalho, a etiqueta tem o intuito de padronizar o comportamento das 
relações humanas. As empresas buscam colaboradores que saibam se portar, 
vestir, agir, e que saibam falar diante de todos, que respeite o espaço do 
colega, que diga sempre as “palavras mágicas”: obrigada, fazendo favor, que 
cumprimente todos quando passarem por você. 
Palavras-chave: Etiqueta, organizações, educação.  

5) Produção na era pós-industrial. 
Luzia Daniela Beijo Martinez 
Acadêmica do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos PADILHA, Fausto Rangela Castilho; 
Docente do Curso de Administração da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 



 
RESUMO: O artigo tem como objetivo mostrar que toda empresa alem de se 
preocupar com a 
produção, deve estar atenta a demanda de mercado, e não basta apenas saber 
qual produto é 
desejado, mas sim a quantidade a ser produzida. Para isso é necessário fazer 
uma analise ambiental para descobrir o mercado que deseja, e também 
elaborar a previsão de vendas e assim determinar a quantidade a ser produção, 
e escolher o melhor método de produção, podendo esta ser puxada ou 
empurrada. 
Palavras chaves: Produção, era, pós industrial.   

RESUMOS – BIOMEDICINA 
1) ESTUDO DA DOENÇA HISTOPLASMOSE 
RONCHI,Camila Marcos; 
SANTOS, Naise Marcos dos; 
Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
FRANCHI,Claudia Maria G. Gonçalves; 
SANTOS, José Henrique dos; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
RESUMO: A histoplasmose é uma micose sistêmica causada pelo fungo 
Histoplasma capsulatum, que afeta órgãos internos. Ela é uma zoonose 
transmitida por aves e morcegos contaminados. O indivíduo adquire esta 
infecção através da inalação dos conídios que estão presentes no meio 
ambiente.    

Alcançam os alvéolos pulmonares, levando a uma estimulação de resposta 
inflamatória por parte do hospedeiro, formada por macrófagos e células 
mononucleares, que por sua vez, não possuem 
capacidade de destruir o invasor. Dentro do complexo macrofágico-linfóide, o 
fungo irá multiplicar-se, alcançando linfonodos e, em seguida, a circulação 
sistêmica, instalando-se em órgãos e causando focos inflamatórios. A partir da 
segunda semana de infecção, há o desenvolvimento de uma resposta celular, 
ativando os macrófagos, levando estes a destruir as leveduras intracelulares. 
Consequentemente, haverá a formação de granulomas epitelióides, que mais 
tarde irão fibrosar e 
calcificar. Também há a produção de anticorpos específicos no sangue do 
paciente, levando a cura da infecção primária, tornando os indivíduos 
resistentes a novas infecções. O diagnóstico desta enfermidade é baseado no 
encontro do fungo em secreções, tecidos e nas reações sorológicas 
específicas. Diversos testes laboratoriais estão disponíveis como por exemplo, 
imunodifusão, fixação do complemento, técnicas imunoenzimáticas (ELISA), 
entre outras. 
Palavra chave: estudo, doença, histoplasmose.  



2) DOENÇA FALCIFORME E SUA INCIDÊNCIA NO BRASIL 
Amanda Maximino Davanço 
Francini Rincão Sanches 
Willian Zanolini da Silva 
Acadêmicos do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Nelson Cazuo Tukamoto Junior 
Docente do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
RESUMO: A doença das células falciformes é a mais comum das alterações 
hematológicas 
hereditárias conhecidas no homem. Sua distribuição é ampla, abrangendo 
todos os continentes, 
notadamente África, América do Norte, América Latina e parte da Ásia. No 
Brasil os estados mais afetados são Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O 
termo Doença Falciforme determina um grupo de alterações genéticas 
caracterizadas pelo predomínio da Hemoglobina S (Hb S) que inclui a forma 
homozigota do gene S (Hb SS), as interações de Hb S com talassemias e a 
associação com outras variantes de hemoglobina. Os heterozigotos possuem 
concentrações variadas de Hb S, sendo considerados assintomáticos. 
Objetivo: Orientar possíveis portadores a um aconselhamento genético e 
divulgar os dados descritos pelo Ministério da Saúde. Métodos: Pesquisa de 
dados no link www.sbtn.org.br Resultado e discussão: Segundo dados do 
Ministério da Saúde, pode-se estimar a existência de mais de dois milhões de 
pessoas portadoras do traço falciforme e mais de oito mil afetados com a 
forma homozigótica (Hb SS). Segundo o Programa Nacional de Triagem 
Neonatal (PNTN), nascem 3.500 crianças por ano com a doença falciforme e 
cerca de 200.000 com o traço falcêmico. Devido à grande quantidade de 
portadores heterozigotos para a Hb S, à necessidade de um amplo 
atendimento para detectar futuros portadores ou doentes falciforme, além de 
detectar e orientar indivíduos não cadastrados que possuem o gene mutante, 
uma vez que somente os nascidos após o ano de 2001 foram cadastrados pelo 
PTNT Conclusão: Para os indivíduos que não fizeram o teste do 
pezinho, existe o teste de afoiçamento, a eletroforese de proteínas e 
Cromatografia líquida de alta 
pressão para o diagnóstico confirmatório da Hb S, assim podemos prevenir 
está doença e mudar a história natural da anemia falciforme no Brasil 
reduzindo a taxa de mortalidade desses pacientes. 
Palavra chave: Doença,falciforme incidência, Brasil.  

3) DOENÇA DE CHAGAS: O IMPACTO DESSA DOENÇA PARA A 
SAÚDE PÚBLICA 
Neide Ribeiro Dias, 
Priscila Martins Fabri, 
Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Celia Fernandes Nunes; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 

http://www.sbtn.org.br


  
RESUMO: Doença de Chagas (DC), causada pelo parasita Trypanosoma 
cruzi ( T. cruzi), afeta 
milhares de pessoas com grande impacto na America Latina, onde estima-se 
que milhares de pessoas ainda em atividade são afetadas e 1,2 bilhão de 
dólares são gastos anualmente A transmissão não se dá pela picada e sim 
pelas fezes deixadas pelo barbeiro na pele da vítima, que ao sugar o sangue de 
um animal com a doença, este inseto passa a carregar consigo o protozoário. 
Ao se alimentar novamente, desta vez de uma pessoa saudável, pode 
transmitir a ela o parasita. 
A Doença de Chagas possui três fases: aguda, crônica e indeterminada. A fase 
aguda é 
assintomática, casos de transição para a fase crônica muitas vezes se 
manifesta clinicamente, como cardiopatia e subsequente insuficiência 
cardíaca, décadas apos a infecção. 
Na América Latina essa doença figura entre as quatro principais endemias, 
sendo um dos seus 
maiores problemas sanitários. Calcula-se que mais de 4 milhões de brasileiros 
encontram-se infectados pelo Trypanosoma cruzi numa área endêmica que se 
estende do Piauí ao Rio Grande do Sul. A transmissão da infecção pelo 
barbeiro se dá predominantemente nas áreas rurais de baixa densidade 
populacional. Contudo, a intensidade dos movimentos migratórios internos 
ligados à dinâmica econômica, vêm transformando a endemia rural em 
verdadeira endemia urbano rural. 
Palavra chave: doença, Chagas, impacto, saúde pública.  

4) NEOPLASIAS NAS REGIÕES DA CABEÇA E PESCOÇO 
Rita de Cássia Fernandes da Silva (Unilago, Biomedicina), 
Acadêmica do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes 
Lagos FRANCHI,Claudia Maria G. Gonçalves; 
SANTOS, José Henrique dos; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
RESUMO: O câncer é um conjunto de doenças que têm em comum a 
multiplicação celular acelerada e consequentemente, o acúmulo de células 
levando à formação de massas tumorais. O câncer de cabeça e pescoço é 
denominado assim por abranger várias estruturas da cabeça e do pescoço. 
Sendo as mais comuns, a laringe, a faringe, a nasofaringe, a orofaringe, as 
cavidades bucais, o osso zigomático e o osso temporal, que é localizado no 
aparelho auditivo. Localiza-se nessas regiões o maior acúmulo de gânglios 
linfáticos, o que aumenta a ocorrência de displasia celular, pois é através dos 
gânglios linfáticos que as células neoplásicas são levadas para outras regiões. 
Palavra chave: Neoplasias, cabeça, pescoço, Câncer.  

5) ESTUDO DA DOENÇA DE GAUCHER 
Mayara Saracini Viana (Unilago, Biomedicina) 
Jessica Musacci (Unilago, Biomedicina) 
Luana Carine Santo 



Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
FRANCHI,,Claudia Maria G. Gonçalves; 
SANTOS, José Henrique dos; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
RESUMO: A doença de Gaucher é uma patologia associada ao sistema 
esquelético, sendo uma 
doença autossômica recessiva, resultando uma mutação do gene que codifica 
a glicocerebrosidase. Esta patologia é a doença de armazenamento 
lisossômico mais comum onde ocorre acumulo derestos celulares.O gene 
afetado codifica a glicocerebrosidase, uma enzima que cliva o resíduo de 
glicose da ceramida. Como resultado, osglicocerebrosídeosse acumulam nas 
células fagocíticas e no sistema nervoso central. O glicocerebrosídeo se 
acumula dentro das células fagocíticas formando as células de Gaucher. As 
células de Gaucher são encontradas no baço, no fígado, na medula óssea, nos 
linfonodos, nas tonsilas, no timo e nas placas de Peyer.    

Existem três subtipos da patologia de Gaucher, 
o tipo I é o mais comum, sendo a forma não-neuropática ocorrendo o aumento 
do baço e a medula óssea pode produzir pequenas áreas de erosão óssea ou 
massa tumoral causando deformidade esquelética ou destruindo os ossos 
dando origem a fraturas. O tipo II é a forma neuropática aguda e o tipo III é 
intermediário aos tipos I e II. O diagnóstico pode ser feito medindo-se a 
atividade da glicocerebrosidase nos leucócitos do sangue periférico ou em 
extratos de fibroblastos de pele cultivados. O tratamento consiste na terapia de 
reposição enzimática, e como ocorre alteração nas células fagocíticas 
mononucleares originadas a partir da medula óssea, o transplante de medula 
óssea pode ser uma opção. 
Palavras-chave: estudo, doença, gaucher.  

6) ESTUDO SOBRE VARIZES GÁSTRICAS 
Luana Gonçalves (Unilago, Biomedicina) 
Isadora Oliveira (Unilago, Biomedicina) 
Acadêmicas do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes 
Lagos FRANCHI,,Claudia Maria G. Gonçalves; 
SANTOS, José Henrique dos; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
RESUMO: Varizes gástricas são veias submucosas dilatadas e tortuosas, 
localizadas principalmente na submucosa do esôfago distal, e do estômago 
proximal, que podem comprometer a vida de seus portadores através da 
hemorragia gastrointestinal. As varizes podem ser detectadas por um 
venograma hepático após injeção de contraste nas veias porta. Geralmente são 
elevações de formato nodular, tortuoso ou retorcido, na mucosa do cardíaco 
ou do fundo. Devido à sua localização subserosa ou 
submucosa e à coloração normal da mucosa sobrejacente, é difícil distinguir 
entre varizes, pregas 



aumentadas ou mesmo lesões malignas.São classificadas de acordo com a 
localização e relação com varizes esofágicas. As varizes do estômago não 
despertaram, no Brasil, a mesma atenção que as do esôfago. Não se chamava 
a atenção para o papel das varizes gástricas como possíveis motivadoras de 
hemorragia digestiva alta. As varizes esofagogástricas ocorrem devido à 
formação de uma circulação colateral entre o sistema porta e o sistêmico. A 
abertura de canais colaterais entre a veia gástrica esquerda e a veia ázigos é 
responsável pela formação das varizes no esôfago terminal. Existem diversas 
opções terapêuticas para o tratamento dessa afecção sendo os procedimentos 
cirúrgicos os mais realizados. 
Palavras-chave: Varizes gástricas, estudo.  

7) TUBERCULOSE MAMÁRIA 
JunniaTchaisyBorges 
Acadêmica do Curso de Biomedicina União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
FRANCHI,,Claudia Maria G. Gonçalves; 
SANTOS, José Henrique dos; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
RESUMO: A tuberculose mamária acomete comumente mulheres entre 20-40 
anos, geralmente com envolvimento unilateral das mamas. Mendes et al., 
descreveram recentemente um caso em um homem HIV positivo(Elisvania et 
al,2002). A tuberculose de mama pode ser diagnosticada através de estudos 
histopatológicos, mamografia, ultrassom de mama, ressonância magnética da 
mama, Doppler de mama e tomografia computadorizada.Na mamografia, três 
diferentes padrões são reconhecidos. O primeiro é o padrão nodular, que é 
indicado pelo bem circunscritos, indolor, lenta lesões de crescimento. No 
período avançado que pode provocar a retração e formação do seio 
envolvendo a pele. Este trabalho tem como objetivo, a apresentação da 
patologia, dos métodos utilizados para diagnóstico, incluindo diagnóstico por 
imagem, tratamento e estudo de casos clínicos relacionados à patologia. 
Palavras-chave: tuberculose,mamária.  

8) PATOGENIAS PULMONARES MALIGNAS 
Juliana Bruzadim Acadêmica do Curso de Biomedicina União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
FRANCHI,,Claudia Maria G. Gonçalves; 
SANTOS, José Henrique dos; 
Docentes do Curso de Biomedicina da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
RESUMO: O sistema respiratório é a porta de entrada de agentes externos, 
muitas vezes tóxicos, e é responsável pela realização das trocas gasosas no 
organismo. Os pulmões, por serem regiões muito vascularizadas e que 
permitem acúmulo dessas substâncias tóxicas, favorecem a formação de 
patologias nessa região. Devido à agressão sofrida repetidamente ao longo do 
tempo, podem ocorrer mutações celulares nessa região e, consequentemente, a 
formação de patogenias malignas. Este trabalho tem como objetivo, 
apresentar algumas das patogenias pulmonares malignas, seus diagnósticos e 



tratamentos. Patogenias estas, onde são identificados tumores e 
nódulosmalignos, de tamanhos diversos, e que muitas vezes tornam-se 
invasivos, ocasionando a disseminação e, atingindo outras regiões do corpo. 
Por esse motivo, a realização de exames preventivos é necessária par que seja 
possível o diagnóstico precoce e seja iniciado imediatamente o tratamento, 
pois assim o indivíduo possui maiores chances de cura. 
Palavras-chave: patogenias, pulmonares, malígnas.   

RESUMOS – COMUNICAÇÃO SOCIAL 
1) A DOSE E O VENENO 
Arthur Bias 
Ewerton Ramos Dias 
Juliana Elias 
Tatiane Romancine Gerolim 
Discentes do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Resumo: A sociedade moderna convive com diversos tipos de substâncias que 
são utilizadas para o “escapismo mental” do real. Muitos desses produtos 
permeiam, com rótulos considerados lícitos, em nosso meio. Porém, um mal 
mais oculto que as drogas e os cigarros é claramente ignorado: a dependência 
em fármacos. O uso desenfreado de remédios desencadeia um vício capaz de 
controlar, não só o emocional humano, mas também um vício apto a controlar 
pujantemente o sistema biológico do indivíduo. Embasado nesse tema, o 
documentário A Dose e o Veneno foi elaborado para abordar essa questão 
minimizada não só pelas indústrias farmacêuticas, como também pela 
sociedade e governo. 
Palavras-chave: dose, veneno.  

2) ALCOOLISMO FEMININO 
Thiago Vessi / Letícia Cardozo / Rafaella Rocha / Antônio Voltani 
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Resumo: O documentário Alcoolismo Feminino tem como objetivo apresentar 
a realidade do 
envolvimento da mulher com a bebida, mostrando as dificuldades e 
preconceitos sofridos por elas frente à sociedade. Como ilustração, o 
documentário aborda uma história emocionante, de Solange, uma 
ex-alcoólatra, moradora da cidade de Mendonça, que passou por várias 
dificuldades com o alcoolismo, chegando ao fundo do poço. Entretanto, com 
força de vontade e apoio de Greice, uma assistente social, ela conseguiu 
superar o vício e se livrar dele se internando em uma clinica de reabilitação. 
Além disso, o documentário nos traz uma análise de especialistas, como o 
médico Clínico Geral, Dr. Francisco Xavier, e o psicólogo Renato de  



  
Martino, que falam sobre o efeito do álcool na mulher. 
Palavras-chave: alcoolismo, feminino.  

3) OS 60 ANOS DA TELENOVELA NO MUNDO: REINVENÇÃO OU 
FIM? 
Milton Figueiredo 
Acadêmico do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Resumo: A telenovela, o produto televisivo mais popular da TV brasileira, 
ficou sessentona em 
dezembro do ano passado. Entre as emissoras, a TV Globo soube conduzir a 
excelência de suas 
produções ganhando reconhecimento nacional e internacional. Foi o Brasil o 
país a produzir a primeira obra firmando-se como referência nesse gênero 
televisivo com Sua Vida Me Pertence, produzida pela TV Tupi. Até a década 
de 60, as temáticas das novelas não eram a vida dos brasileiros. As obras 
apresentavam histórias exóticas e firmavam o clichê dos mocinhos e bandidos 
tendo principalmente a cubana Glória Magdan como a principal autora das 
tramas tão distantes da realidade. Atualmente, a telenovela é o programa de 
TV de maior audiência no Brasil, em especial as “novelas das nove” da TV 
Globo. Vê-se o fenômeno que causou Avenida Brasil, de João Emanuel 
Carneiro, em todo o país. Mas, nem sempre foi assim. Foi só depois de 13 
anos da estreia da primeira emissora de TV brasileira que o Brasil começou a 
se render às novelas diárias com 2-5499 Ocupado. Mas a primeira telenovela 
de grande sucesso no Brasil, de fato, foi levada ao ar pela TV Tupi em 1964, 
se tornando assunto nacional: O Direito de Nascer. É certo que as novelas de 
hoje não dão mais a mesma audiência de antigamente e que Brasil e México 
não são mais os países que mais produzem esse gênero. O posto agora é da 
China deixando o México em segundo e o Brasil, em terceiro. Um ranking da 
Associated 
Press dos Estados Unidos apontou Escrava Isaura (1976) como a única 
produção brasileira de maior influência no comportamento dos 
latino-americanos e mesmo com toda a referência, e sendo a criadora desse 
produto para a televisão, não são as novelas brasileiras que fazem maiores 
sucesso pelo mundo. O mérito são das novelas mexicanas, mais 
especificamente Marimar (1994) e Maria la del Bairro (1995), e a colombiana 
Yo soy Betty, la fea (1999-2001). Enquanto no Brasil as novelas vão parar nas 
telas de cinema nos Estados Unidos o caminho é inverso. A nova aposta da 
Telemundo será a versão do filme O diabo veste Prada. E aos 60 anos, 
estariam as telenovelas com os dias contados? 
Palavras-chave: telenovela, mundo, reinvenção, fim.  

4) O JORNALISMO E A LITERATURA EM OLGA 
Alessandra Tomaz de Aquino Laurindo; 
Acadêmica do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 



Lagos 
DAMACENA, Silvia; 
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos 
Resumo: Com o avanço das novas tecnologias, as mídias tradicionais têm 
buscado agilidade na 
informação, proporcionando notícias instantâneas. Esse imediatismo de 
alguns meios, como rádio, TV 
e o próprio jornal impresso acaba expondo um relato superficial dos 
acontecimentos. O livrore portagem, objeto de nosso estudo, vem para 
preencher o espaço deixado por esses meios, muitas 
vezes justificado pela pretensa falta de tempo que os leitores teriam para se 
debruçarem sobre 
reportagens mais extensas. Ao optar pelo gênero literário – espécie de união 
entre o jornalismo e a 
literatura - , o jornalista acaba por conseguir uma liberdade maior para 
exercitar o seu texto, 
proporcionando análises de pontos de vista que seriam impossíveis no jornal 
diário, pois exigiria mais 
tempo de apuração. Para ilustrar nossa pesquisa, usaremos a obra de Fernando 
Moraes, o livro reportagem Olga, publicado em 1985, a fim de mostrar como 
se dá o casamento entre duas áreas 
aparentemente inconciliáveis: o jornalismo e a literatura. 
o encontro dos jornalismos investigativo e literário como suportes para a 
escrita são nossos objetivos 
nesta pesquisa. 
Palavras-chave: jornalismo, literatura, Olga.  

5) COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOL  
Luana Laura Monzane / Rangel Vieira  
Amanda Anselmo  
Vitor Papiani   
Kelly Dos Santos  

Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
DAMACENA, Silvia;  
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: A Comunidade Terapêutica Sol foi fundada no ano de 2000 por dois 
adictos em recuperação.  
Hoje eles comandam as atividades da comunidade em busca de transformar a 
vida daqueles que estão  
em tratamento em uma vida melhor. Ali, um ajuda as necessidades dos outros, 
dentro de uma rotina de  
palestras, trabalhos manuais, vivência e atividades físicas. Nessa comunidade, 
o tratamento realizado  
não é à base de remédios, mas sim de atividades que fazem aqueles que estão 
no processo de  
recuperação superar as dificuldades. Isso faz com que a casa permaneça 



sempre cheia. Este  
documentário tem como objetivo mostrar o trabalho realizado dentro da 
Comunidade Terapêutica Sol.  
Palavras-chave: comunidade, terapêutica ,sol.   

6) COMUNIDADE TERAPEUTICA SÓ POR HOJE  
Bruno Amorim  
Cristiane Isaac  
Débora Castro  
Joyce Baroli  
Karina de Oliveira   
Luiz F. Carvalho  

Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
DAMACENA, Silvia;  
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: A Comunidade Terapêutica Só Por Hoje é um centro de treinamento 
e orientações CTO/DST e foi fundada em 1994; na época era composta por 
familiares de portadores do vírus HIV e ex-usuários de substancias 
psicoativos. Porém, a partir de 1997, começou a atender, em regime de 
residência, jovens usuários do sexo masculino. Em 2004, após uma grande 
discussão envolvendo diversos profissionais da rede de atendimento a respeito 
da política para atendimento de adolescentes em situação de risco, foi 
implantado o projeto CARA-Centro de Atendimento Referência do 
Adolescente com a proposta de realizar abordagens, sensibilização, 
atendimento e encaminhamento para tratamento de dependência de droga. 
Este documentário tem como objetivo mostrar o trabalho da Comunidade 
Terapêutica Só Por Hoje.  
Palavras-chave: comunidade, terapêutica, hoje.   

7) DOPING: O USO DAS DROGAS NO ESPORTE  
Rodrigo Carraro / Marcelo Schaffauser / Renata Alvarenga / Fidel Ferreira  
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos     

DAMACENA, Silvia; Docente do Curso de Comunicação da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: A dopagem no esporte é a utilização de substâncias ilícitas a fim de 
ampliar, de fato, o  
rendimento físico dos competidores. Em outras palavras, é o uso das drogas 
no âmbito esportivo.  
Dentro dessa perspectiva, o presente documentário busca evidenciar o tema 
com ênfase nas principais ocorrências de doping, isto é, que ganharam maior 
visibilidade midiática e, por consequência, ficaram mais conhecidas. Os casos 
de maior notoriedade, por sua vez, atrelam-se ao futebol, atletismo, natação e 
salto em distância. Ressalta-se, a partir disso, a exposição do ponto de vista de 



profissionais vinculados ao contexto como: médico, técnico de futebol e 
atletas.  
Palavras-chave: dopping ,drogas ,esporte.   

8) DROGAS: CAMINHO SEM VOLTA?  
Aline Fernanda dos Santos / Cléber Luís / Laryssa Arantes / Romário Brito  
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
DAMACENA, Silvia;  
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: O documentário Drogas: Caminho sem volta? aborda, como o 
próprio nome diz, o mundo das drogas, ou melhor, o difícil caminho de volta. 
A discussão da possibilidade ou não de haver um caminho de volta, passa, 
entre outras coisas, pela entrevista com a ex-usuária de drogas, Luciana 
Aparecida. O documentário mostra como é importante o acolhimento na 
recuperação do usuário de drogas. Luciana Aparecida teve a sorte ( privilégio 
de poucos) de poder contar com o apoio da família. 
Por conta disso, a dona de casa conseguiu se livrar do vício sem a necessidade 
de tratamento. Mas ela deixa bem claro que a batalha foi vencida... Porém, a 
guerra continua!  
Palavras-chave: drogas, caminho ,sem volta.  
.  
9) ENQUANTO HOUVER SOL  
Amanda Perez, Cleania Ferreira, Larissa Freitas, Lays Carvalho e Alexandre 
Baidarian  
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
DAMACENA, Silvia;  
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: Livrar-se da dependência química não á uma tarefa fácil, porém 
existem várias clínicas que oferecem tratamentos para que isso seja possível. 
No documentário que ora apresentamos – Enquanto houver sol -, Giuliano 
Abreu é o personagem principal, usado como exemplo de recuperação no 
tratamento para dependentes químicos. Além dele, o documentário apresenta 
relatos de personagens como Gabriela Alves, esposa de Giuliano, que diz 
como é a rotina do casal com um adicto em recuperação. O psicanalista 
Renato Martino explica sobre o papel da família nesse processo. Também será 
apresentado um outro exemplo de recuperação - Nilton César - que se 
espelhou em Giuliano, e demonstra que enquanto “Enquanto Houver Sol” 
existe uma chance de mudar.   

10) NA TRILHA DA ROTA  
Felipe Nunes de Oliveira  
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: A literatura, uma forma de arte expressada por meio de palavras, há 
tempos ganhou o  



campo do jornalismo. Segundo teóricos, esse fenômeno surgiu da 
necessidade, tanto do leitor quanto do jornalista, de veicular informações com 
maior profundidade. Isso, de uma forma que prendesse a atenção e a 
imaginação do leitor.       

E foi dessa maneira, mesclando a prática do jornalismo com técnicas de 
narração da literatura, que nasceu nos anos 50, nos EUA, o Jornalismo 
Literário. E hoje, uma das vertentes mais importantes do JL é o 
Livro-reportagem. Criado sobre a ótica de preencher os vazios  
deixados pelo jornalismo diário e até pela revista semanal e mensal, o 
Livro-reportagem pode ser visto como uma extensão do próprio Jornalismo 
Literário. Essa nova vertente, criada a partir de grandes reportagens, 
desempenha uma importante função no contexto social de ampliar fatos, 
acontecimentos e situações de relevância para a população, sobre um ponto de 
vista muitas vezes esquecido pelo resto da imprensa. Para entender a 
importância desse braço do JL - tanto no contexto social quanto na forma 
“maestral” na qual ela conduz o leitor – vamos estudar a obra Rota 66: A 
história da polícia que mata, publicada em 1992 pelo jornalista Caco 
Barcellos. Nosso objetivo é entender como a construção narrativa da obra é 
capaz de conduzir o leitor de uma forma que no final da narrativa ele acabe 
simpatizando com a opinião do autor e mostrar também a importância história 
que a obra teve e ainda tem no contexto social.  
DAMACENA, Silvia;  
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos   

11) A utilização do rádio como meio de Comunicação Interna nas empresas.  
Cleania Barros Acadêmica do Curso de Comunicação da União das 
Faculdades dos Grandes Lagos Vera Lúcia Guimarães Rezende Docente do 
Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: Com advento da tecnologia digital, a comunicação quebrou as 
barreiras dos veículos  
convencionais e passou a usá-los como ferramenta estratégica em empresas, 
tornando-se uma das  
pontes com seus diferentes públicos. Dentre as ferramentas mais utilizadas 
pelas empresas, podemos citar jornais murais e internos, newsletters, intranet, 
entre outros. Atualmente a alta gestão de grandes empresas, passou a enxergar 
a necessidade da comunicação nas relações empresa/funcionário, levando-se 
em consideração os diferentes públicos em uma organização. Desta forma, o 
objetivo desse projeto de é analisar como o uso do veículo de comunicação de 
massa rádio, pode ser eficaz quando adaptado e utilizado para informar um 
grupo especifico de funcionários, que no caso dessa pesquisa são os 
trabalhadores rurais. Para ilustrar essa problemática, utilizaremos uma 
empresa do setor sucroalcooleiro. A Noble Bioenergia possui quatro unidades 
produtoras de açúcar, etanol e energia no noroeste do estado de São Paulo. 



Busca-se relatar as ações de comunicação realizada junto aos trabalhadores 
rurais que atuam no corte manual da cana de açúcar, através de um programa 
de rádio produzido e veiculado especialmente para eles. Tal grupo tem 
vínculo temporário com a empresa, pouco contato com os colaboradores de 
outras áreas, além de não se apresentar para o trabalho na sede administrativa. 
Uma frota de ônibus faz o transporte desde a região onde mora até a  
frente de trabalho, no campo, onde passa o dia no corte manual da cana. 
Diante deste perfil, a  
empresa investiu no rádio como meio de comunicação para levar aos 
trabalhadores rurais, informações sobre a empresa, serviços de atendimento 
específicos, e principalmente atualização e aperfeiçoamento profissional. 
Portanto, a análise desse programa de rádio será feita através de 
embasamentos teóricos e pesquisas com os próprios funcionários a fim de 
compreender a eficácia desse meio de comunicação e propor melhorias ao 
trabalho que é realizado pela empresa.  
PALAVRAS CHAVE: Comunicação Interna. Radio. Programa. 
Trabalhadores Rurais.   

12) TRÁFICO DE DROGAS: A GUERRA QUE O MUNDO PERDEU  
Joseane Teixeira de Miranda  
Acadêmica do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
DAMACENA, Silvia;     

Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: Há algum tempo, sabemos que as drogas são um problema de saúde 
pública. Atinge a todos igualmente, usuários ou não, no sentido em que 
promove violência, assassinatos, homicídios e crimes como furtos e roubos. 
Simultaneamente, desestabiliza famílias e lota presídios, uma vez que não 
existem políticas públicas eficientes de reinserção destes indivíduos à 
sociedade. Tráfico de drogas: a guerra que o mundo perdeu é um 
documentário crítico que se propôs a pensar sobre um sistema que foi adotado 
com o objetivo de proteger os jovens das drogas, mas que não só falhou como 
surtiu, infelizmente, o efeito contrário.   

13) UM GRÃO DE AREIA NO DESERTO  
Gabriela Ribeiro João Marcos Badaró  
Ana Paula Pestillo  
Denis Angelo  
Acadêmicos do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
DAMACENA, Silvia;  
Docente do Curso de Comunicação da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: Até onde vão os limites de um amor incondicional? O documentário 
Um grão de areia no deserto retrata a saga de personagens da vida real que 



tiveram seus filhos envolvidos com as drogas. Histórias de pais e mães que 
sofreram intensamente devido a um artifício que cavou um abismo profundo 
em seus relacionamentos. A dor e a angústia de terem seus entes queridos 
dominados pela droga causaram aflição, mágoa e tormento. É neste momento 
que nos damos conta de que somente um amor incondicional pode suportar 
essa triste realidade. Essa é a prova do amor verdadeiro e absoluto, o amor 
fraterno, o amor que não enxerga barreiras, mas sim um ente querido que 
precisa de ajuda e amor.   

14) A utilização do rádio como meio de Comunicação Interna nas empresas.  
Autora: Cleania Barros, 2º ano de Jornalismo  
Professora Orientadora: Vera Lúcia Guimarães Rezende 
Resumo: Com advento da tecnologia digital, a comunicação quebrou as 
barreiras dos veículos  
convencionais e passou a usá-los como ferramenta estratégica em empresas, 
tornando-se uma das  
pontes com seus diferentes públicos. Dentre as ferramentas mais utilizadas 
pelas empresas, podemos citar jornais murais e internos, newsletters, intranet, 
entre outros. Atualmente a alta gestão de grandes empresas, passou a enxergar 
a necessidade da comunicação nas relações empresa/funcionário, levando-se 
em consideração os diferentes públicos em uma organização. Desta forma, o 
objetivo desse projeto de é analisar como o uso do veículo de comunicação de 
massa rádio, pode ser eficaz quando adaptado e utilizado para informar um 
grupo especifico de funcionários, que no caso dessa pesquisa são os 
trabalhadores rurais. Para ilustrar essa problemática, utilizaremos uma 
empresa do setor sucroalcooleiro. A Noble Bioenergia possui quatro unidades 
produtoras de açúcar, etanol e energia no noroeste do estado de São Paulo. 
Busca-se relatar as ações de comunicação realizada  
junto aos trabalhadores rurais que atuam no corte manual da cana de açúcar, 
através de um programa de rádio produzido e veiculado especialmente para 
eles. Tal grupo tem vínculo temporário com a empresa, pouco contato com os 
colaboradores de outras áreas, além de não se apresentar para o trabalho na 
sede administrativa. Uma frota de ônibus faz o transporte desde a região onde 
mora até a frente de trabalho, no campo, onde passa o dia no corte manual da 
cana. Diante deste perfil, a empresa investiu no rádio como meio de 
comunicação para levar aos trabalhadores rurais, informações sobre a 
empresa, serviços de atendimento específicos, e principalmente atualização e 
aperfeiçoamento profissional. Portanto, a análise desse programa de rádio será 
feita através de embasamentos teóricos e pesquisas com os próprios 
funcionários a fim       

de compreender a eficácia desse meio de comunicação e propor melhorias ao 
trabalho que é realizado pela empresa.  
PALAVRAS CHAVE: Comunicação Interna. Radio. Programa. 
Trabalhadores Rurais. 



 
RESUMOS – EDUCAÇÃO FÍSICA  
1) A IMPORTÂNCIA DAS DANÇAS FOLCLÓRICAS NO CONTEXTO 
ESCOLAR  
Alan Saviolo Duran; Amanda Stéfani Faria;  
Acadêmico do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
ZANIN, Mariangela;  
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo: A dança folclórica engloba toda uma história, tradição e costume de 
um povo. Em 1997, a  
Dança foi incluída nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), como 
forma de conhecimento a ser  
trabalhado na escola, ou seja, é conteúdo obrigatório. O objetivo desse estudo, 
de pesquisa  
bibliográfica, é o de apresentar os aspectos relevantes que engloba as danças 
folclóricas como  
disciplina escolar. A aplicação das danças folclóricas para crianças no Brasil é 
um fator importante nas  
disciplinas escolares, entretanto, para que isso possa ocorrer, faz-se necessário 
algumas mobilizações,  
uma vez que além de preconceitos advindos com a própria dança, elementos 
do contexto midiático  
(padrões mercadológicos) podem dificultar sua apreciação, divulgação e 
reprodução. Danças  
folclóricas são expressões ligadas à vida das comunidades, aos seus ciclos 
festivos e acontecimentos,  
que vem das tradições, da cultura de um povo. As danças folclóricas, nesse 
sentido, podem ser um  
caminho rico e positivo na construção de novos saberes e, consequentemente, 
de consciência e  
movimentação corporal. É, pois, uma forma de se libertar das formalidades, 
preconceitos e tabus, para, 
assim, percebermos a diversidade de aprendizagens que a mesma pode 
proporcionar à formação e ao  
desenvolvimento humano, resgatando a corporalidade, a espiritualidade e a 
afetividade. Consideramos  
que a conscientização e a valorização por parte das escolas, profissionais, pais 
e alunos, acerca da  
inclusão das danças folclóricas no contexto escolar, pode contribuir para o 
fator educacional, artístico e  
social, influenciando uma nova forma de viver, modificando valores e 
padrões.  
duas coisas. 
Palavras-chave: danças folclóricas, contexto escolar.  
2) A Importância da Implantação da Ginástica Laboral nas Empresas  
Mariane Magnani  
Acadêmica do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos 



Grandes Lagos  
Resumo: A ginástica Laboral é o conjunto de práticas de atividades físicas 
realizadas no ambiente de  
trabalho, com a finalidade, de bem preparar a equipe ou grupo para o 
exercício do labor diário. Temos  
o objetivo de mostrar os efeitos e resultados que a ginástica laboral trás para a 
empresa e seus  
funcionários, pois a vida do homem moderno está cada vez mais voltada para 
situações críticas para sua existência, todas elas situações causadoras de 
stress. A administração deste stress, tem se  
mostrado uma ferramenta vital na melhoria dos níveis de qualidade de vida, 
assim sendo fator  
diferencial entre as empresas, na competição por qualidade, produtividade e 
desempenho. Nossos  
estudos mostram que a ginástica laboral só têm a agregar as empresas, pois 
seus benefícios afetam  
de uma maneira positiva a todos, funcionários que se sentem melhores 
fisicamente e mental, assim  
produzindo mais e melhor, e aos empresários que têm seus custos reduzidos 
devido a baixa de  
afastamentos e lucros aumentados devido a produtividade. Portanto podemos 
afirmar que a  
implantação da ginástica laboral nas empresas é um investimento econômico, 
social, estrutural e  
inteligente que as empresas devem fazer para um bom funcionamento e 
qualidade.  
Palavras-chaves: ginástica, laboral, ginástica laboral, implantação, empresas, 
saúde, trabalho.  
3) LUTAS E EDUCAÇÃO: PROMOVENDO VALORES SOCIAIS E 
CULTURAIS  
Ercules Santos Malta;  
Genivaldo CardosoCabrera  
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Mayara Arina Bertolo  
Docente do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
Resumo O presente estudo tem como objetivo evidenciar a importância da 
introdução das lutas dentro  
do sistema educacional, considerando toda a forma pedagogica, didática e 
cientifica das lutas, como  
fator importante para a formação pessoal, social e cultural dos estudantes do 
ensino básico. A  
implantação dessa modalidade e a abordagem com os alunos parte do intuido 
de contribuir para o  
desenvolvimento integral do mesmo, por meio da cultura corporal e da 
essência dos movimentos.Ao  
verificarmos toda a história e origem das lutas que estão presentes na 
sociedade desde os primórdios,  



tendo diferentes caracteristicas de movimentos, posturas e objetivos e se 
manifestando como forma de  
sobrevivencia, defesa, conquisas, poder e autoafirmação, podemos considerar 
que no inicío de sua  
história a luta teve um papel fundamental no desenvolvimento do ser humano, 
principalemnte ao  
cansiderarmos que os primórdios utilizavam de suas habilidades, destreza, 
força e agilidade para  
conseguirem alimentos, espaço e segurança para eles e suas famílias. Sendo 
assim podemos  
considerar de sua importância aintrodução das lutas no contexto escolar para 
que, de forma  
direcionada trazer estes conhecimentos culturais para dentro da escola e do 
contexto desses alunos,  
afim de trasmitir o conhecimento de forma inclusiva, conduzindo o aluno à 
uma boa qualidade de vida,  
trazendo a essência das lutas e os princípios básicos de sua prática, como 
respeitos e dignidade para o  
dia a dia dos alunos.  
Palavras Chaves: Lutas, Cultura e Educação Física Escolar.  
4) A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
Luana Valin;  
Fernando Willian  
Acadêmicos do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Mayara Bertolo  
Docentes do Curso de Educação Física da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos Resumo: A presente pesquisa aborda a importância do brincar na 
educação. Tem como intuito  
compreender a infância como única e de suma importância ao crescimento 
dos indivíduos numa  
sociedade. Destacaremos o que é o brincar e a sua importância na educação 
infantil. E a brincadeira  
em grupo serve para socializar crianças e a compreensão de regras. Elas 
aprendem a lidar com os  
sentimentos, interagir, resolver conflitos e desenvolver a imaginação e 
criatividade  
para solucionar problemas. E, portanto, contra este pensamento que buscamos 
e é de fundamental  
importância que professores tenham conhecimento do saber que a criança 
construiu na interação do  
ambiente familiar e sócio cultural e assim adotar na sua prática pedagógica as 
brincadeiras, brinquedos  
e para que as crianças desenvolvam, construam, adquiram conhecimentos e se 
tornem autônomas e  
cooperativas. É importante que os educadores resgatem as brincadeiras e os 
brinquedos que eram  
transmitidos pelos pais e avós, e criadas pelas próprias crianças. Elas irão 
despertar uma vivência rica  



e muito importante que o ajudará a despertar sua criatividade, movimentos e 
uma boa aquisição na  
aprendizagem da escrita e leitura.   
Palavras-chave: educação infantil, lúdico, brincadeiras e desenvolvimento. 

ENFERMAGEM  
1) ENFERMAGEM ONCOLÓGICA E BURNOUT  
SOUZA, Adriana Cristina Natti de  
CALCIOLARI, Juliana  
Discentes Do Curso De Enfermagem  
SANTOS-SASAKI, Natália Sperli Geraldes Marin dos  
Docente Do Curso De Enfermagem  
Resumo: Síndrome de Burnout pode ser definida como conseqüência do 
estresse profissional,  
caracterizada como uma reação a tensão emocional crônica gerada a partir do 
contato direto,  
excessivo e estressante com o trabalho diminuindo o interesse pelo trabalho. 
O objetivo do estudo é  
realizar uma revisão de literatura referente ao tema síndrome de bournout no 
período de 2005 a 2010.  
Será utilizado como fonte de levantamento de dados duas bases, Literatura 
Latino Americana e do  
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library 
Online (SciELO). As palavraschave que serão usadas para a busca são: 
“Oncologia”, “Enfermagem”, “Estresse”, “Burnout”.  
Descritores: Síndrome de burnout, estresse, enfermagem  
2) DEPRESSÃO NA GESTAÇÃO  
SILVA, Eliane de Fátima da  
BARUSSI, Beatriz de Souza  
Discentes Do Curso De Enfermagem  
SANTOS-SASAKI, Natália Sperli Geraldes Marin dos  
Docente Do Curso De Enfermagem  
Resumo: INTRODUÇÃO: A gravidez é um período na vida da mulher onde 
essas experimentam  
diversos sentimentos, nem sempre esta fase está marcada por apenas 
sentimentos positivos, mas  
também passam por outros vários sentimentos negativos. OBJETIVO: 
Realizar uma revisão de  
literatura durante o período de 2005 a 2012 referente ao tema depressão na 
gestação.. MÉTODO: Será  

RESUMOS – ENGENHARIA DE ALIMENTOS  
1) ANÁLISE SENSORIAL DE UM NOVO ISOTÔNICO  
MARTINEZ, Hiago Henrique da Silva  
GUZZO JUNIOR, Sidnei Eduardo  
Acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
BUENO, Sílvia Messias  
DAMY-BENEDETTI, Patrícia de Carvalho 
Docentes do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos 



Grandes Lagos 
Resumo: O consumo de bebidas esportivas, denominadas repositores 
hidroeletrolíticos ou isotônicos,  
tem experimentado um crescimento expressivo nos últimos anos. 
Classificados como alimentos para  
praticantes de atividades físicas, esta categoria de bebidas é especialmente 
formulada para suprir as  
necessidades relacionadas aos exercícios físicos, ou seja, para facilitar a 
reidratação após ou durante a  
prática de exercícios intensos. O objetivo deste estudo foi verificar através da 
análise sensorial (Teste  
de Aceitação com o uso de uma Escala Hedônica de 9 pontos), realizada por 
alunos do curso de  
Educação Física da União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO), a 
aceitação de um novo  
isotônico, o Iso Active (BEBIDAS POTY), nos sabores cereja, limão siciliano 
e tangerina. Os resultados 
obtidos nos testes de aceitação foram submetidos à Análise de Variância 
(ANOVA) e Teste de Tukey  
(p<0,05). O Índice de Aceitabilidade (IA) verificado para o isotônico sabor 
tangerina foi significativo,  
variando entre 77,8 a 83,3%, em cada atributo avaliado, considerando a 
repercussão favorável quando  
= a 70%. Através da análise dos resultados do teste de aceitação, observou-se 
que as amostras dos  
isotônicos foram igualmente aceitas pelos provadores quanto a cor. 
Verifica-se que, o isotônico sabor  
tangerina, foi o mais aceito em todos os atributos como cor, aroma e sabor, 
não ocorrendo diferenças  
estatísticas entre eles. Os resultados do índice de aceitação e do teste de 
aceitação mostraram,  
portanto que, o isotônico, sabor tangerina, foi o produto com a maior 
aceitação.  
Palavras-chave: Isotônicos, esportistas, análise sensorial.  
2)ESTUDO DAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS DO XAROPE DE 
CANA BRUTO E FLOTADO DE  
ACORDO COM O TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS (_BRIX)  
VERGANI, Mário Augusto  
Acadêmico do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
CATELAM, Kelly Tafari  
Docente do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos 
Grandes LagosResumo: O xarope de cana é o produto resultante da 
evaporação do caldo de cana clarificado e, ao  
final desta concentração, é chamado de xarope bruto. O xarope bruto segue 
para o tratamento de  
flotação que visa a remoção das substâncias que dão cor ao açúcar, bem como 
dos materiais  
insolúveis em suspensão e das macromoléculas (dextrana) responsáveis pelo 



aumento da viscosidade  
do xarope e consequentes problemas nas etapas seguintes de fabricação. O 
trabalho teve por objetivo  
avaliar os parâmetros reológicos dos xaropes de cana bruto e flotado, de 
forma a observar o  
comportamento destes em diferentes teores de sólidos solúveis. 
Determinaram-se o teor de sólidos  
solúveis (°Brix) das amostras em refratômetro digital e os parâmetros 
reológicos em viscosímetro de  
Brookfield com geometria de cilindros concêntricos a 25°C. Traçaram-se 
curvas de escoamento que  
ajustaram-se ao modelo de Newton, obtendo-se valores de viscosidade 
variando de 0,04192 a 0,22032  
Pa.s. Observou-se um aumento da viscosidade com o aumento do teor de 
sólidos solúveis dos  
xaropes.  
Palavras-chave: Reologia, sólidos solúveis, viscosidade, reômetro de cilindros 
concêntricos, modelo  
de Newton   

3)Produção de Doces Caseiros: PAÇOCA, PÉ DE MOLEQUE E COCADA  
CHIARELLI, Priscila Vitoriano  
GALVES, Laíssa Gorgatto  
MATHIAS, Jéssica Carolina  
PISSOLLITTO, Bruno Henrique  
Acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
DAMY-BENEDETTI, Patrícia de Carvalho 
Docente do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
Resumo: Fáceis de fazer e muito saborosos, os doces caseiros ainda 
contribuem com a saúde, já que alguns alimentos são ricos em nutrientes 
essenciais para o organismo. Juntamente com a chegada da cana de açúcar, 
em meados do século XVI, a tradicional fabricação de pé de moleque surgiu 
através da mistura de amendoins torrados e moídos. Nas regiões sul e sudeste 
do Brasil, o pé de moleque é um doce bastante relacionado às culturas caipira 
e açoriana. O processo de produção do pé de moleque e de uma comida de 
origem indígena, popularmente conhecida como paçoca (tipo rolha), é muito 
similar, diferenciando-se basicamente pelo acréscimo de confecção da calda, 
no caso do pé de moleque. Também considerado doce típico do Brasil, a 
cocada, sobremesa oriunda de Angola feita à base de coco, segue o mesmo 
procedimento que a paçoca em relação à quantificação de ingredientes e, em 
sua receita, pode-se adicionar leite condensado, rapadura, além de coco ralado 
queimado. O mercado alvo desses produtos caseiros, compõe-se de 
consumidores das classes B e C. Os consumidores da classe A, embora 
gostem desse tipo de produto, preferem comprá-los em embalagens fechadas e 
lacradas, e os compram em supermercados. O presente trabalho teve como 
objetivo explicar o conceito, processo produtivo e mercado alvo de doces 
caseiros.  



Palavras-chave: Doces, pé de moleque, paçoca, cocada.   

4)PRODUÇÃO DE BALAS A PARTIR DE GELATINA COM SABOR 
ARTIFICIAL DE CHOCOLATE E RECHEIO DE CREME DE 
CHOCOLATE E AVELÃ 
FARIA, Rhaiza Roveda Soares VENDRÚSCULO, Bruna VASCONCELOS, 
Rozenerde Souza  
Acadêmicas do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
DAMY-BENEDETTI, Patrícia de Carvalho 
Docente do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
Resumo: As balas a base de goma, conhecidas como jujubas, são populares 
em festas infantis devido ao colorido, sabor levemente ácido e 
tradicionalmente associado ao sabor de frutas, caíram no gosto popular e 
ganharam diferentes formatos para agradar principalmente, o público infantil. 
Originalmente, são feitas com goma Ágar, açúcar, água, corantes e essências 
diversas. O objetivo deste trabalho foi, criar uma bala utilizando gelatina no 
lugar da goma Ágar, essência e sabor artificial de chocolate e ainda, 
acrescentar ao produto, recheio de pasta de chocolate e avelã, aumentando 
assim, a quantidade de cacau considerado como fonte de energia, além de 
atingir um público cada vez maior de “chocólatras”. Para este novo produto, 
utilizou-se gelatina incolor, açúcar refinado, glucose, água, corante marrom, 
essência de chocolate e pasta de chocolate e avelã. Esses ingredientes foram 
misturados, colocados em formas individuais e levados a geladeira. Com esse 
procedimento, obtiveram-se balas de ótimo sabor e aroma. O produto foi 
oferecido aos alunos da União das Faculdades dos Grandes Lagos 
(UNILAGO), utilizando o Teste de Aceitação Geral. Após experimentarem as 
balas, os alunos recebiam uma ficha de avaliação sensorial, que analisa, em 
escala hedônica, o quanto gostaram ou desgostaram do produto em questão. 
Com este teste, percebeu-se que o grau de aceitação foi de 94%, o que mostra 
que o produto agradou a maioria dos provadores.  
Percebe-se assim, que a substituição de essência de frutas pela essência de 
chocolate agregada à  
pasta de chocolate e avelãs, além de aumentar a qualidade do produto, criou 
uma nova opção para os consumidores ávidos por chocolate, garantindo 
também, uma ótima aceitação.  
Palavras-chave: Balas, gelatina, chocolate.  

5)ANÁLISE DE COLIFORMES TOTAIS E FECAIS EM CATCHUP TIPO 
SACHÊ  
HONORATO, Ana Claudia D.  
Acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
ALMEIDA, Crislene Barbosa de 
Docente do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
Resumo: Conforme a resolução RDC Nº. 276 de 22 de setembro de 2005, o 
catchup é um produto  



elaborado a partir da polpa de frutos maduros do tomateiro (Lycopersicum 
esculentum L.), podendo ser  
adicionado outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. 
Segundo a mesma  
resolução, ambas as designações ketchup e catchup podem ser utilizadas para 
denominar o produto.  
As características microbiológicas para condimentos e temperos, devem 
obedecer ao seguinte padrão  
de acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 1978: Bactérias do grupo 
coliforme de origem fecal  
(ausência em 1g) e salmonelas (ausência em 25 g). Deve-se ser efetuar 
determinações de outros  
micro-organismos e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana sempre 
que se tornar necessária  
a obtenção de dados adicionais sobre o estado higiênico-sanitário dessa classe 
de alimento, ou  
quando ocorrerem tóxi-infecções alimentares. O objetivo deste trabalho foi, 
verificar as condições  
higiênico-sanitárias de seis marcas nacionais e internacionais de catchup tipo 
sachê, por meio da  
análise de coliformes totais e fecais. Realizou-se a determinação do número 
mais provável de  
coliformes totais, utilizando-se a técnica dos tubos múltiplos com uso do 
caldo lauril sulfato triptose com  
incubação a 35°C durante 48 horas. O teste confirmativo, determinando-se o 
número mais provável de  
coliformes fecais seria feito pelo uso do caldo EC com incubação a 44,5°C 
durante 24 horas. Este testenão pôde ser realizado pelo fato do teste para 
coliformes totais ter dado negativo, ou seja, não houve a  
presença de bolhas no tubo de Durhan. Conclui-se com esta pesquisa que, os 
catchups analisados  
foram preparados de maneira higiênica, visto que nenhuma marca apresentou 
o micro-organismo  
indicador Escherichia coli em suas amostras.  
Palavras-chave: Microbiologia, catchup, coliformes totais.   

6)ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FISICO-QUIMICA DE LEITES EM 
PÓ INTEGRAIS  
COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP  
SILVA, Lorraynne Taynara Koga  
GOMES, Thaine Oliveira  
OLIVEIRA, Mayara Ronchi  
Acadêmicas do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
MARIOTTI, Stella Flávia Renzeti  
BUENO, Silvia Messias  
Docentes do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
Resumo: Sendo largamente utilizado pelo comércio varejista por conta do 



destaque na alimentação da  
população, o leite em pó é um dos carros chefes da indústria de laticínios e 
ocupa um lugar de  
destaque na economia brasileira. O Objetivo deste trabalho foi analisar as 
características físicoquímicas e microbiológicas de 6 principais marcas de 
leite em pó comercializadas na cidade de São  
José do Rio Preto-SP. As 06 amostras de leite em pó integral de marcas 
diferentes de cada uma com  
cinco amostras do mesmo lote, foram adquiridas no mercado local, sendo 
estas analisadas quanto aos  
parâmetros físico-químicos e microbiológicos em triplicata sendo respeitado o 
prazo de validade. A  
qualidade microbiológica das amostras de leite em pó integral foram avaliadas 
com relação aos  
parâmetros estabelecidas pela Resolução ANVISA Nº 12. Foram realizadas as 
seguintes análises:  
Umidade, Cinzas, Gordura, Proteína e Carboidratos. Pelos resultados 
apresentados, podemos concluir  
que a amostragem analisada está dentro dos padrões estabelecidos pela 
Resolução RDC/2001. As  
análises físico-químicas apresentaram os valores de proteínas, gorduras e 
carboidratos de acordo com  
a informação dada nos rótulos das embalagens de cada produto analisado. 
Com base nos resultados  
obtidos com as análises microbiológicas e físico-química, verificou-se que a 
amostra estava dentro dos 
padrões estabelecidos.  
Palavras-chave: microbiológica, fisico-química, leite em pó, integrais.  
7)PRODUÇÃO DE DOCE DE LEITE  
NOVATO, Desiree Augusta M. Baroni  
SIQUEIRA, Luana Pizoni  
SILVA, Giovania P. Domingos  
FERRASSOLI, Karina Peres  
MURONI, Paolla Moraes  
ROMA, Paulo Francisco Pelais  
BRUNO, Tamires Ferraz 
Acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos 
DAMY-BENEDETTI, Patrícia de Carvalho  

Docente do curso de Engenharia de Alimentos da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos 
Resumo: A origem do doce de leite é incerta, mas está ligada à rápida 
expansão na produção de  
sacarose de cana-de-açúcar, no século XV, e à possibilidade de seu uso para 
preservação do leite.  
Como primeiro edulcorante, o açúcar da cana passa a ser usado na 
conservação de vários produtos orgânicos, inclusive o leite de vaca. Um 
produto de fácil fabricação, com baixo custo operacional, não exige 



investimento em equipamentos caros e pode ser fabricado artesanalmente. 
Consiste em aquecer uma mistura de leite e açúcar, com adição ou não de 
aromatizantes, podendo-se utilizar leite integral, padronizado, semi-desnatado 
ou desnatado. O produto ainda pode ser apresentado de duas formas: doce de 
leite em pasta ou pedaços. O objetivo desse estudo foi entender as etapas e as 
operações unitárias envolvidas no processamento do doce, principalmente 
uma das mais importantes reações “Reação de Maillard”.  
Palavras-chave: Doce de leite, processamento, reação de Maillard.  

ENGENHARIA CIVIL  
1) AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE CONCRETO COM POLÍMERO 
EM SUBSTITUIÇÃO AO  
CONCRETO CONVENCIONAL  
Fabrícia Alessandra Marzinoti Garcia, Gustavo Firmino da Silva, Rodrigo da 
Silva Garcia, (Engenharia  
Civil) Iara Thais Dias de Oliveira Mendes, (União das Faculdades dos 
Grandes Lagos)  
O concreto modificado com polímero foi inicialmente utilizado como reparo 
para concreto de cimento  
portland, no entanto, nos últimos anos houve uma crescente ampliação das 
suas aplicações em países  
industrialmente desenvolvidos. O material que é composto de resinas como 
poliéster, epóxi, vinílicas,  
fenólicas e/ou metilmetacrilato é empregado em uma mistura substituindo 
parcialmente o cimento  
portland. O uso das resinas poliméricas tende a agregar características 
flexíveis ao concreto, algo que  
o concreto convencional ou com aditivos não possui. Além disso, o 
desenvolvimento de novas resinas  
vem promovendo a diminuição dos custos dos materiais poliméricos, 
viabilizando a aplicação da  
argamassa e concreto polimérico, em situações onde se requer elevada 
resistência sob a ação de  
agentes químicos. Desta forma, o objetivo primordial deste estudo é 
relacionar as bibliografias que  
abordam o emprego do cimento polimérico em substituição ao concreto 
convencional.  
2) LINA DO BRASIL  
Flávia Bonadio (Docente na União das Faculdades dos Grandes Lagos)  
O presente artigo pretende se aventurar na história da arquiteta italiana 
naturalizada brasileira Lina Bo  
Bardi, que reinventou o trajeto da arquitetura.  
O Brasil ainda engatinhava na arquitetura moderna reinventada e embalada 
nos traços de Lúcio Costa  
e Oscar Niemeyer. Mas tudo era ainda muito novo, ousado e diferente. Lina 
veio ao encontro dos  
sonhos, os sonhos que encontramos nela, este ícone patrimonial como todos 
os outros que travaram  
conquistas pela reinvenção dos ideais da modernidade.  



Lina tinha traços simples. Eles diziam diretamente com o ângulo reto. Não é 
um fenômeno. É tradução  
espontânea do funcional.  
Ela era modernista radical. Dizia construir o “feio” porque o belo era fácil, 
como declarou sobre o Sesc  
Pompéia. Como se o feio fosse realmente feio e não inovador, e como se o 
belo fosse único e não tivesse várias faces, até mesmo àquela despida de 
pretensão. Era brutalista até na forma de negar a  
beleza de sua própria obra. Não construiu apenas obras funcionais. Através da 
função inovou a beleza.  
Que não durem suas obras deterioradas ou destruídas pelas mãos desse 
capitalismo devastador, que  
substituem e não reciclam. Infelizmente muitas coisas farão apenas parte dos 
arquivos publicados por  
revistas em alguns anos, já que sua descaracterização tem sido gradativa e 
rápida. Mas seu legado se  
perpetua em publicações, quando mostram obras que seguem o mesmo 
preceito, ou quando mostram  
seus pupilos que nutrem seus conceitos e os aplicam. Que seu ideal perdure e 
não finalize tão simples  
quanto esse verso de Vinícius de Moraes: “Mas que seja infinito enquanto 
dure.”  
3) TEOREMA DA ALTERNATIVA DE TITS  
Renan Campos Gutierrez (União das Faculdades dos Grandes Lagos)  
Vamos dizer que a alternativa de Tits é válida para uma classe de grupos se 
cada grupo da classe ou é  
solúvel por finito (isto é, contém um subgrupo normal solúvel de índice 
finito) ou contém um subgrupo  
livre de posto no mínimo 2. Grupos livres de posto 2 contém subgrupos livres 
de posto enumerável.  
Este projeto de mestrado tem por objetivo dar uma prova “elementar” do 
Teorema da Alternativa de  
Tits, o qual diz que sendo G um grupo linear finitamente gerado sobre um 
corpo, então G é solúvel por  
finito ou G contém um grupo livre não cíclico. Este teorema, que foi provado 
por J. Tits em 1972, foi  
considerado pelo matemático J.P. Serre como um dos mais importantes 
resultados de álgebra do  
século XX. Quando dizemos uma prova “elementar”, não queremos 
absolutamente te dizer uma prova  
simples. Seguiremos a prova simplificada de John D. Dixon.  
4)Winplot como ferramenta nos cursos de Cálculo Diferencial e Integral I e II  
Lucas Augusto Justino, Tiago José da Cruz (Engenharia Civil) Matheus 
Vanzela, Selma Maria Rezende  
de Araujo, Eduardo Meireles (União das Faculdades dos Grandes Lagos).  
O Winplot é um software livre para Windows que permite a plotagem de 
curvas e superfícies contínuas,  
com entrada de expressões algébricas implícitas e explícitas, equações 
paramétricas e polares, além  



de facilitar o cálculo de integrais, derivadas e raízes de funções. Lançado em 
1985, o programa foi,  
inicialmente, escrito na linguagem C, e desde 2001, é desenvolvido em C++. 
Por ser livre, ter uma  
sintaxe acessível e baixa exigência de hardware, o programa é bastante 
utilizado pela comunidade de  
alunos dos cursos de Engenharia Civíl. O objetivo deste trabalho é delinear as 
funcionalidades do  
Winplot para o estudo de Cálculo Diferencial e Integral I e II e mostrar a 
flexibilidade permitida com a  
variação dos parâmetros, índices e variáveis de curvas e superfícies.  

RESUMOS – FARMÁCIA  
1) COX: ALVO FARMACOLÓGICO DOS AINES  
PIRES, Camila Almeida  
Acadêmicas do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
PANCOTE, Camila Garcel;  
TOLEDO, Luciani Gaspar;  
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: Os antiinflamatórios não-esteróides (AINEs) estão entre os fármacos 
mais prescritos e  
utilizados do mundo. Estes fármacos inibem as ciclooxigenases, enzimas 
responsáveis pela  
transformação do ácido araquidônico em prostaglandinas flogísticas, pela 
ação da enzima fosfolipase  
A2.  
Palavras-chave: antiinflamatórios; ciclooxigenases; inflamação.  
2) ESTUDO DE PRÉ-FORMULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE FORMULAÇÃO TÓPICA A  
PARTIR DO EXTRATO ALCALOÍDICO DE SOLANUM LYCOCARPUM 
TIOSSI, Renata Fabiane Jorge;  
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: Solanum lycocarpum St. Hil. (Solanaceae), popularmente conhecida 
como “lobeira” é nativa  
do Cerrado brasileiro. O extrato alcaloídico (EA) dos frutos desta planta 
apresenta majoritariamente os  
heterosídeos alcaloídicos solasonina e solamargina, os quais apresentam 
atividades antidiabéticas e  
anticâncer de pele. Porém, sabe-se que estes compostos apresentam caráter 
básico e, por isso, seu  
desenvolvimento farmacotécnico é desafiador. Assim, para o sucesso no 
desenvolvimento de  
formulação de uso tópico é necessário realizar estudos de pré-formulação, tais 
como investigação das  
propriedades de solubilidade (SL) e de coeficiente de partilha octanol-água 
(CP).  
Palavras-chave: desenvolvimento, formulação tópica, alcaloídico.  
.  



3) PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS  
GUIMARÃES, Tatiane Peixoto Cera;  
Acadêmica do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
PANCOTE, Camila Garcel;  
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: A Química Farmacêutica Medicinal tem como principal objetivo o 
Planejamento e  
Desenvolvimento de novos fármacos. Os fármacos originados de processos de 
síntese orgânica estão superando, em número, aos obtidos de fontes naturais. 
Sendo assim, inúmeros processos de obtenção  
de fármacos estão sendo utilizados, desde modificações na estrutura das 
moléculas até a utilização de  
ferramentas computacionais que auxiliam no Planejamento de Fármacos. 
Portanto esse presente  
trabalho tem como principal objetivo a realização de revisão de alguns 
processos utilizados no  
planejamento e desenvolvimento de novos fármacos, tais como modificação 
molecular e utilização de  
ferramentas de modelagem molecular para realização de estudo de docking, 
baseando-se na estrutura  
da proteína-alvo.  
Palavras-chave: desenvolvimento de fármacos; planejamento de fármacos; 
docking.  
4) Avaliação da frequência de utilização de clonazepam dispensado em uma 
Unidade Básica de  
Saúde de São José do Rio Preto - SP.  
UCHOA,Pedro Ferreira Junior;  
Acadêmico do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
TOLEDO,Luciani Gaspar;  
PANCOTE, Camila Garcel;  
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: O presente estudo tem por avalia a frequência da utilização de 
clonazepam e analisar fatores  
associados ao uso, tais como idade, gênero, uso prolongado e possíveis 
interações medicamentosas.  
Palavras-chave: clonazepam, unidade básica de saúde, avaliação.  

5) SELEÇÃO DE LINHAGENS FÚNGICAS TERMOFÍLICAS 
PRODUTORAS DE  
POLIGALACTURONASES  
SILVA, Vanessa Ramos;  
Acadêmico do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
MARTIN, Natalia;  
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar a versão para a 
língua inglesa dos gibis do  



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

Lagos  
PEDRO, Maria Angélica Marques;  
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  



Resumo: O objetivo deste estudo é fazer uma revisão bibliográfica sobre a 
importância destes  
isômeros para a indústria farmacêutica. 
Palavras-chave: isômeros, ópticos, farmácos.  

8) Aplicação da Secagem por spray drying para a produção de extratos 
vegetais secos  
SOUZA, Aline Viviane;  
FERNANDES,Jean Felipe;  
GALVAO, Poliana;  
Acadêmicos do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes 
Lagos  
PEDRO, Maria Angélica Marques;  
Docente do Curso de Farmácia da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: A maioria dos medicamentos fitoterápicos registrados no Brasil 
apresenta-se sob a forma  
farmacêutica sólida, utilizando extratos secos como principal matéria-prima 
ativa. A técnica de secagem  
por aspersão (Spray Drying) tem sido amplamente aplicada na obtenção de 
extratos secos com  
melhores características tecnológicas e maior concentração de constituintes 
com atividade biológica.  
Em um contexto geral, a utilização de extratos de plantas para propósitos 
medicinais tem suscitado maior interesse nos últimos anos. No Brasil 
encontram-se registrados 512 medicamentos fitoterápicos,  
dos quais mais de 70% apresentam-se como formas farmacêuticas sólidas A 
matéria-prima para estes  
produtos é constituída, majoritariamente, por extratos secos, os quais dentre as 
suas vantagens  
incluem a maior estabilidade química, físico-química e microbiológica, mais 
fácil padronização, maior  
concentração de compostos ativos e mais elevada capacidade de 
transformação em diferentes tipos de  
formas farmacêuticas sólidas. O objetivo principal da secagem na área 
farmacêutica é a retirada da  
água, responsável por propiciar um meio reacional propício para reações 
químicas, fenômenos físicos  
e proliferação microbiana. Tendo em vista a predominância de produtos secos 
oriundos de vegetais  
como constituintes de medicamentos fitoterápicos e da técnica de secagem 
por aspersão (spray drying)  
como etapa de obtenção dos mesmos, este trabalho tem como objetivo 
apresentar uma revisão sobre o  
processo de secagem por aspersão além de relacionar trabalhos que utilizaram 
esta técnica. 
Palavras-chave: Secagem, spray drying, extratos vegetais secos.  

RESUMOS – FISIOTERAPIA  
1) TESTES FISIOTERAPÊUTICOS PARA DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA 



DE DISCO LOMBAR: REVISÃO  
BIBLIOGRÁFICA  
Isabela Ferreira Rodrigues, Vânia Silva Nogueira (Unilago Fisioterapia), 
Felipe Augusto da Silva  
(Unilago)  
Resumo: Na atualidade, estudos de prevalência demonstram que em média 
70% a 80% da população  
mundial já teve ou ainda terá dor lombar em algum momento de suas vidas, 
sendo que em uma parte  
dessas pessoas a dor está relacionada ao nervo isquiático e a maioria destes 
pacientes (em torno de  
70%) busca a avaliação clínica como cuidado primário. Dentre os 
diagnósticos mais comuns das  
alterações degenerativas da coluna lombar evidencia-se a hérnia discal que 
ocorre frequentemente  
entre a quarta e a quinta décadas de vida (idade média de 37 anos), apesar de 
ser descrita em todas  
as faixas etárias, sendo a principal causa de cirurgia de coluna. Estima-se que 
2 a 3% da população  
possam ser afetados, com prevalência de 4,8% em homens e 2,5% em 
mulheres, acima de 35 anos,  
na qual a região de maior acometimento são os seguimentos de L4/L5, L5/S1, 
e L3/L4,  
respectivamente. Esta consiste de um deslocamento do conteúdo do disco 
intervertebral - o núcleo  
pulposo - através de sua região posterolateral, que dependendo do volume de 
material herniado,  
poderá haver compressão e irritação das raízes lombares e do saco dural, 
representadas clinicamente  
pela dor conhecida como ciática. As possíveis causas do adelgaçamento do 
disco, quando este  
ocorrer, podem ser (a) a perda do material do disco devido á herniação ou 
ruptura, ou (b) a perda de  
volume devido à desidratação. Já os sintomas provocados pela hérnia de disco 
são: dor em membros  
inferiores, originando-se na região lombar ou nas nádegas. Essa limita o 
paciente a se curva ou  
levantar e adotar posição ortostática, com um certo grau de desconforto. Pode 
apresentar piora da dor  
ao se curvar, tossir ou respirar. A diminuição ou ausência de reflexos são 
evidencias de distúrbios  
neurológicos. Contudo, este trabalho tem por objetivo a revisão bibliográfica 
dos testes clínicos  
ortopédicos mais utilizados no diagnóstico de hérnia de disco lombar. Os 
artigos pesquisados  
resultarão de uma pesquisa na base de dados LILACS, MEDLINE e 
PUBMED entre os anos de 1970 a  
2011 mediante os seguintes descritores: hérnia de disco lombar, tratamento, 
testes ortopédicos. 2)TERAPIA MANUAL NA DISMENORREIA 



PRIMARIA REVISÃO BIBLIOGRAFICA  
Zangari, Raphael Jose; Silva, Rafael Pereira (Unilago – Fisioterapia); Morais, 
Thiago Lopes (Unilago)  
Durante muito tempo foram estudadas diversas teorias para explicar a 
Dismenorréia e consagrou-se a  
teoria das prostaglandinas.Quando o endométrio útero se desintegra para que 
ocorra a menstruação  
ele libera grande quantidade de prostaglandinas que provocam contrações da 
musculatura uterina,  
essas contrações são intensivas e leva a compressão do plexo vascular e 
nervoso do útero, o que  
ocasiona a do.r A fisioterapia pode oferecer uma diversidade de recursos 
terapêuticos, que visam  
diminuir ou eliminar a dor de maneira prática e econômica. Um exemplo 
disso é a Massagem do tecido  
conjuntivo, uma forma de massoterapia, Este estímulo actuaria soltando 
opiláceos tais como encefálica  
no nervo raiz posterior da medula espinal, a transmissão da inibição da dor 
pelas fibras de pequeno  
diâmetro. Este trabalho tem por objetivo demonstrar a melhora ou até o 
silencio da dor na dismenorréia 
primária por meio de técnicas manuais. Pesquisaram-se como descritores: 
Cólica Menstrual, Terapia  
Manual na Desmenorréia Primaria, Dismenorréia Primaria.  
3) AVALIAÇÃO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR POR 
MEIO DE QUESTIONÁRIOS:  
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
Ana Rosa de Barros Gulhermite, Jennifer Prudêncio de Oliveira (Unilago 
Fisioterapia), Ana Flávia  
Naoum de Almeida (Unilago)  
Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo que se aplica às alterações 
funcionais relativas à  
ATM e estruturas mastigatórias associadas.Questionários são amplamente 
utilizados na literatura para  
avaliação dos sintomas de DTM e podem ser utilizados de diferentes formas: 
em entrevista pessoal,  
com auxílio de um entrevistador ou não (auto-administráveis) e por telefone. 
São ferramentas  
adequadas para estudos epidemiológicos ou populacionais, nos quais o 
objetivo é traçar perfis  
populacionais dos sintomas de DTM. Assim, a avaliação obtida pode ser útil 
para triar pacientes em  
potencial para pesquisas e para avaliação inicial na clínica. Apesar de úteis, os 
questionários devem  
ser interpretados com cautela, uma vez que a presença de sinais e sintomas de 
DTM não  
necessariamente é indicativa da presença de DTM, devido à baixa 
especificidade dessas ferramentas,  
quando incorretamente utilizadas como instrumentos de diagnóstico. O 



objetivo deste trabalho é fazer  
uma revisão bibliográfica dos questionários utilizados no diagnóstico da 
DTM.Os artigos pesquisados  
resultarão de uma pesquisa nas bases de dados PubMed, Bireme e Scielo. Tais 
artigos deverão conter  
questionários de avaliação da DTM. Os instrumentos aqui apresentados serão 
pesquisados entre  
os anos de 1983 e 2012 mediante os seguintes descritores: 
temporomandibulardisorder, assessment e  
questionnaire.  
4)TERAPIA MANUAL NO TRATAMENTO DA DOR DA 
HIPERMOBILIDADE ESTERNOCLAVICULAR  
Karina Pirola - (União das Faculdades dos Grandes Lagos – Fisioterapia), 
Fernando Tavares (Unilago)  
Hipermobilidade é uma alteração genética de fibrilina no tecido conjuntivo, 
que gera flacidez e  
hiperextensão dos tecidos moles, podendo causar muitas patologias 
musculoesqueléticas e lesões  
articulares. Devido a instabilidade estática da articulação esternoclavicular 
gerada muitas vezes pela  
hipermobilidade, a estabilidade dinâmica se sobrecarrega pelo uso excessivo 
ou inadequado da  
articulação, desenvolvendo sintomas musculares como pontos gatilhos, 
fadigas, tensões excessivas e  
espasmos. Paciente K.P, foi encaminhada ao atendimento fisioterapêutico 
com queixa de perda de  
estabilidade do membro superior direito. No exame funcional também 
observou espasmo muscular,  
pontos-gatilhos no músculo trapézio e Instabilidade da articulação 
esternoclavicular. Foram realizados 
55 atendimentos, com a frequência de quatro vezes por semana, durante 50 
minutos. Os atendimentos  
foram divididos em 4 protocolos, constituídos por técnicas miofasciais para 
relaxamento, liberação e alongamentos. Após a realização do tratamento foi 
efetuada uma reavaliação onde observou melhor  
estabilidade da articulação, diminuição do quadro álgico e ausência de 
espasmos e pontos-gatilhos.  
5)ESTUDO COMPARATIVO DAS MODALIDADES DE TRATAMENTO 
DA DOR LOMBAR  
Ednéia Denise da Silva, Gabriela Dionísio Guerreiro (União das Faculdades 
dos Grandes Lagos,  
Fisioterapia), Fernando Tavares (Unilago)  
Lombalgia é uma das patologias que mais impossibilita as atividades da vida 
diária das pessoas. O  
desenvolvimento da dor lombar leva a disfunções biomecânicas em todo o 
corpo. A coluna vertebral é  
um conjunto de componentes que dão suporte para o corpo humano. Cada 
área possui suas próprias  
características essenciais para a estabilização e sustentação do corpo e a 



região lombar recebe a  
maior descarga de peso. A biomecânica da lombar é bastante complexa. As 
superfícies articulares  
estão dispostas na vertical e sagital e em todos os movimentos os discos 
intervertebrais sofrem  
alterações. Métodos invasivos são utilizados na diminuição e controle da dor 
lombar, proporcionando  
alívio em curto prazo. O tratamento medicamentoso reduz o componente 
inflamatório favorecendo um  
alívio quase imediato a dor e auxilia nas respostas aos tratamentos de 
reabilitação. Já o tratamento  
conservador como fisioterapia, são técnicas de exercícios de alongamento 
estáticos associados as  
massagens, alongamentos de estabilização e conscientização corporal, esses 
métodos favorecem  
uma reorganização muscular e articular do corpo, havendo uma redução de 
dor, incapacidade funcional  
e aumento na flexibilidade. Esse estudo baseia-se em um estudo bibliográfico 
comparativo das  
modalidades de tratamento da dor lombar, considerando métodos invasivos, 
medicamentosos e  
conservadores, sendo utilizado pesquisa em banco de dados scielo, lilacs, 
pudmed e medline.  
6)HIDROTERAPIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS  
Aline Maris de Souza, Rosangela Nunes Moreira (Unilago – Fisioterapia), 
Daniela Fernanda Rodrigues  
(Unilago)  
O envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações 
estruturais e funcionais  
desfavoráveis do organismo que se acumulam de forma progressiva . No 
Brasil, as projeções para o  
ano de 2025, indicam que a população total aumentará cinco vezes em relação 
à de 1950. Devido ao  
envelhecimento populacional a sociedade deverá encontrar alternativas para 
manter a qualidade de  
vida, os exercícios terapêuticos na água têm papel importante na prevenção, 
manutenção e melhora da  
funcionalidade do idoso.A água oferece suporte e minimiza o estresse 
biomecânico nos músculos e  
articulações permitindo o atendimento em grupos e a facilitação da recreação 
e socialização. Objetivouse nesse estudo evidenciar a importância da 
fisioterapia aquática na melhora da qualidade de vida dos  
idosos. Foi realizada uma atualização bibliográfica utilizando artigos 
científicos entre os anos de 2000 a  
2012, contidos nos bancos de dados Lilacs, Bireme e Pubmed. Durante o 
processo do envelhecimento  
é fácil perceber o declínio das habilidades funcionais, influenciados por 
fatores biológicos, sociais e  
psicológicos.Todos os autores citados, mesmo com diferentes metodologias, 



comprovaram em seus  
estudos o beneficio da hidroterapia na melhora do equilíbrio e risco de queda 
dos idosos e qualidade  
de vida. Concluiu-se desta forma que as atividades no meio aquático integram 
muitas técnicas de  
tratamento. Movimentos funcionais são enfatizados usando padrões 
sinérgicos, estabilização, correção  
postural e biomecânica articular. A água é um meio diferenciado e bastante 
apropriado para a prática  
de fisioterapia de pessoas idosas, permitindo o atendimento de grupos e a 
facilitação da recreação,  
socialização e treinos de domínio da água como movimentos básicos de 
natação que associados a  
melhoras funcionais melhoram a auto estima e autoconfiança. 
Palavras-chave: hidroterapia, fisioterapia na terceira idade, fisioterapia no 
idoso, processo do  
envelhecimento.  
7) PREVALÊNCIA DE DOR EM FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 
VENDAS DO COMÉRCIO DE SÃO  
JOSÉ DO RIO PRETO – SP  
Dayane Aparecida Cristovam; Érijanda Jaqueline Scatolin (Unilago- 
Fisioterapia), Thiago Lopes  
(Unilago)  
Resumo: Atualmente, os sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho 
atingem várias categorias  
profissionais e têm várias denominações, entre as quais lesões por esforços 
repetitivos (LER) e  
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT),A postura em pé 
adotada pelos  
trabalhadores pode influenciar diretamente no aparecimento de dores ou 
desconfortos  
musculoesquelético, pelo fato da contração constante da musculatura que 
trabalha na manutenção da  
postura ortostática. O ramo de vendas é um dos setores que mais tem crescido 
em nosso país por  
consequência o número de funcionários, e observando o ambiente de trabalho 
não adequado, levando  
em consideração que estes trabalhadores passam a maior parte do seu 
expediente em postura  
ortostática favorece então possíveis alterações posturais. O objetivo é avaliar e 
identificar as principais  
regiões dolorosas, que ao decorrer do trabalho foram desenvolvidas em 
funcionários que passam o  
período de trabalho em posição ortostática. A coleta de dados foi realizada em 
uma empresa do  
comércio de São José do Rio Preto, onde foi avaliado 28 funcionários de 
ambos os sexos com faixa  
etária de 20 a 60 anos, por meio de um Questionário Nórdico Adaptado, para 
identificar a prevalência  



de sintomas osteomusculares, e Escala Visual Analógica da Dor, para avaliar 
o nível de dor de 0 a  
10.Tendo resultado parcial de 28,57dos funcionários sentem dor em nível 9.  
Palavras-Chave: dor, funcionários, comércio  

RESUMOS – LETRAS  
1) O ENCONTRO DE WOODY ALLEN COM A “GERAÇÃO PERDIDA” 
NA LITERATURA NORTE  
AMERICANA.  
Iara da Cunha Homsi Godoy (UNILAGO)  
iarahomsi@hotmail.com 
A década de 20 na literatura norte americana é marcada pelo surgimento de 
grandes obras literárias e por grandes nomes como Scott Fitzgerald, Ernest 
Hemingway e Gertrude Stein, alguns dos escritores  
que ficaram conhecidos como a “geração perdida”. Esses autores, 
desnorteados pelos efeitos da Primeira Guerra mundial e pelo crescimento 
econômico acelerado dos Estados Unidos, passaram a residir na cidade luz, 
Paris, na década de 20. É neste cenário artisticamente inspirador, que o 
protagonista do filme Meia Noite em Paris, de Woody Allen, o roteirista Gil, 
por meio de suas viagens  
no tempo, vai encontrar-se com seus ídolos literários Fitzgerald, Hemingway 
e Gertrude Stein, além de outros artistas como Pablo Picasso e Salvador Dali. 
Gil é um roteirista conceituado de Hollywood que sonha em se tornar um 
escritor literário e abandonar a indústria cultural cinematográfica e, para tanto,  
conta com a ajuda de Gertrude para revisar e direcionar o seu trabalho. A 
proposta deste estudo é sugerir a utilização do filme Meia Noite em Paris no 
ensino da literatura norte americana ,especificamente, neste recorte da 
história, abordando o contexto do pós-guerra e seus efeitos no 
desenvolvimento da indústria cultural nos EUA, e, por meio da análise de 
algumas obras produzidas  
neste período pelos escritores anteriormente citados, pontuar as semelhanças 
existentes entre eles e o personagem Gil, no que se refere à insatisfação de 
ambos com relação à massificação cultural.  

2) O HOMEM E A MÁQUINA DA COLÔNIA PENAL AOSJOGOS 
VORAZES: A DISTORÇÃO  
HUMANA E O FUTURO DISTÓPICO  
Discente: Gualter Bueno de Azevedo  
Orientação: Profa.Dra. Nilze Maria de Azeredo Reguera  
Atualmente, a vida do ser humano é cercada pela tecnologia. Praticamente 
tudo o que é produzido foi feito por máquinas ou com mediação das mesmas. 
Acada dia se torna mais difícil desassociar vida e tecnologia. O ser humano 
criou as máquinas e desde então elas têm alteradoo seu modo de vida. Essa 
relação tem sido objeto de reflexão desde o final do século XIX e, em 
especial,  
desde o começo do século XX, com as vanguardas europeias. Na literatura, 
Franz Kafka foi um dos precursores desse tema ao apresentar o fascínio ou a 
sedução que a maquinaria lançaria ao homem e à sociedade. Com a 
consagração no cinema e na literatura dessa temática, especialmente em 



virtude  
do crescimento e do apoio da chamada “ficção científica”, a relação 
homem-máquina — inicialmente atrelada a certo fascínio ou à projeção 
utópica de um futuro dominado pela técnica e, por isso, transformador — 
passou a ser focalizadapor um viés mais crítico ou reflexivo, que colocaria em  
questão a visão vanguardista. É nesse sentido que hoje se questiona até que 
ponto esta relação homem-máquinaseria saudável? O quanto a nossa vida foi 
e ainda será alterada pelo uso da tecnologia? Considerando três obras em que 
essa temática é o ponto principal, a presente pesquisa tem como objetivo 
refletir sobre esses aspectos, tendo em vista as especificidades de cada obra  
literária e as relações intertextuais entre as mesmas.A partir das relações entre 
o homem e a máquina em cada texto, indaga-se o quão distorcido o futuro 
humano pode ser por meio do avanço da tecnologia, e em que medida se 
apresentaria, a despeito de todo fascínio exercido pela técnica e pela  
maquinaria ,um futuro distópico, o qual permitiria o questionamento da 
realidade e dos valores atuais. 
RESUMOS – MEDICINA  
1)PREVALÊNCIA DA ANEMIA FERROPRIVA EM PRÉ-ESCOLARES 
Geraldo Gaspar Paes Leme Coutinho (Unilago)  
Estima-se que 1,62 bilhões de pessoas no mundo sejam anêmicas, o que 
corresponde a 24,8%  
da população mundial. Considerando a população afetada, 47,4% são crianças 
pré-escolares entre 0,5- 
4,99 Estima-se que 1,62 bilhões de pessoas no mundo sejam anêmicas, o que 
corresponde a 24,8%  
da população mundial. Considerando a população afetada, 47,4% são crianças 
pré-escolares entre 0,5-4,99 anos, 41,8% são gestantes, 30,2% são mulheres 
não gestantes, 12,7% são homens e 23,9% são  
idosos. 
Altas prevalências de anemia foram observadas em crianças pré-escolares em 
outros municípios  
do Estado de São Paulo. Na cidade de Ribeirão Preto a prevalência de anemia 
em crianças de 24 a 72  
meses foi de 35,8%.(7) Na cidade de Pontal, a prevalência de anemia em 
crianças com idade entre 12 e  
72 meses, no ano de 2001, foi de 68,7%.  
A prevalência de anemia em pesquisa realizada com crianças de 6 a 24 meses 
de idade na  
Unidade Básica do Solo Sagrado foi de 75% em São José do Rio Preto no ano 
de 2004.  
O objetivo é realizar nova avaliação da prevalência da anemia em lactentes de 
6 a 24 meses de  
idade na Unidade Básica de Saúde do Solo Sagrado, para que novas medidas 
terapêuticas e  
orientação alimentar sejam desenvolvidas.  
Alunos que participarão do painel: Letícia Oliveira, Isabela Tagliari Custódio, 
Mayara Romero  
Canal, Fernanda Beretta Barboza, Marco Túlio Cestari Rodrigues, Beatriz 
Martiniano Nazario, Andréia  



Martiniano Dias, Eduardo Carmona, João Paulo Assofras, Norton Carvalho 
Pissolato.  
2)FORMAS DE TRATAMENTO DA ANEMIA  
Geraldo Gaspar Paes Leme Coutinho (Unilago)  
Estima-se que 1,62 bilhões de pessoas no mundo sejam anêmicas, o que 
corresponde a 24,8%  
da população mundial. Considerando a população afetada, 47,4% são crianças 
pré-escolares entre 0,5- 
4,99 Estima-se que 1,62 bilhões de pessoas no mundo sejam anêmicas, o que 
corresponde a 24,8%  
da população mundial. Considerando a população afetada, 47,4% são crianças 
pré-escolares entre 0,5- 
4,99 anos, 41,8% são gestantes, 30,2% são mulheres não gestantes, 12,7% são 
homens e 23,9% são  
idosos.  
Efeitos colaterais como náuseas, cólicas abdominais, obstipação e/ou diarréia, 
ocorrem em 15 a 20% dos pacientes submetidos ao tratamento diário. Em 
conseqüência, observa-se uma baixa adesão dos usuários a programas com 
suplementação diária de ferro. Vários estudos têm mostrado resultados  
satisfatórios na redução da prevalência da anemia ferropriva com doses de 
sulfato ferroso administradas uma vez por semana, com redução significativa 
dos efeitos colaterais. A orientação alimentar é também uma estratégia que 
costuma ser desenvolvida simultaneamente a qualquer outra,  
com o objetivo de melhorar a biodisponibilidade do ferro.  

O objetivo é apresentar novas formas de tratamento com suplementação de 
ferro semanal e em  
ciclos para reduzir os efeitos colaterais.  
Alunos que participarão do painel: Carlos José da Silveira, Diego Esteves 
Vaz, Igor Jiquilim  
Neder, Rogério Lacorte, Denis José Rosa, Maria Eduarda Lemes Souza, Laisa 
Ferraz de Arruda,  
Letícia Salomão Carrilho de Castro, Cristiane Souza Cruz, Manoel Vitor 
Santos Costa.  
3)ALTERAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 
CAUSADO PELA ANEMIA  
FERROPRIVA EM PRÉ-ESCOLARES  
Geraldo Gaspar Paes Leme Coutinho (Unilago)  
Estima-se que 1,62 bilhões de pessoas no mundo sejam anêmicas, o que 
corresponde a 24,8%  
da população mundial. Considerando a população afetada, 47,4% são crianças 
pré-escolares entre 0,5- 
4,99 Estima-se que 1,62 bilhões de pessoas no mundo sejam anêmicas, o que 
corresponde a 24,8%  
da população mundial. Considerando a população afetada, 47,4% são crianças 
pré-escolares entre 0,5- 
4,99 anos, 41,8% são gestantes, 30,2% são mulheres não gestantes, 12,7% são 
homens e 23,9% são  
idosos.  



A redução da concentração de hemoglobina sanguínea compromete o 
transporte de oxigênio  
para os tecidos, com redução das funções cognitivas, alteração da 
termorregulação e da imunidade da  
criança. Estudos mostram que crianças com deficiência de ferro apresentam 
pior desempenho em teste  
psicomotor, comparadas com aquelas não anêmicas. A maior prevalência da 
deficiência de ferro entre  
lactentes coincide com a parte final do rápido crescimento cerebral (seis a 24 
meses), quando as  
habilidades motoras e cognitivas tomam forma. Estudos prospectivos de 
longo prazo também  
identificaram deficiências cognitivas, persistentes aos 10 anos de idade, em 
crianças que haviam sido  
anêmicas durante a primeira infância.  
Na África do Sul, foi observado que crianças entre seis e oito anos de idade, 
com baixas  
reservas de ferro apresentavam retardo de crescimento quando comparadas 
àquelas que possuíam  
reservas de ferro normal. Também foi verificado que crianças de 12 a 18 
meses de idade, com anemia  
ferropriva, após quatro meses de tratamento com ferro apresentaram um 
índice de desenvolvimento  
psicomotor equivalente àquele de crianças sem anemia.  
O objetivo é o alerta para a necessidade na redução da prevalência da anemia 
em pré-escolares  
em decorrência do comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor 
nas crianças causado pela  
doença. Alunos que participarão do painel: Tamires Oliveira Severino, 
Thamyres Garcia Vilela Vargas,  
Lucas Vicente Andrade, Marcela de Souza Marchetti Oliveira, Paula Aguiar 
Panucci, Mariana Barbato  
Zocal, Raiane Abadia Cruz, Monique Melo Oliveira, Kelvin Ferrari Corniani, 
Roger Baldi Castro. 
4) IMPORTÂNCIA DA VITAMINA C NA ABSORÇÃO DO FERRO 
ALIMENTAR EM PRÉ- 
ESCOLARES   
Geraldo Gaspar Paes Leme Coutinho (Unilago)   
A anemia por deficiência de ferro atinge principalmente crianças 

pré-escolares e mulheres  
gestantes, os dois grupos mais vulneráveis à carência do mineral. Estima-se 
que 1,62 bilhões de  
pessoas no mundo sejam anêmicas, o que corresponde a 24,8% da população 
mundial. Considerando  
a população afetada, 47,4% são crianças pré-escolares entre 0,5-4,99 anos, 
41,8% são gestantes,  
30,2% são mulheres não gestantes, 12,7% são homens e 23,9% são idosos.   
Uma das prioridades dos programas de nutrição em saúde pública é o 

tratamento da deficiência de  



ferro, devido à alta prevalência da anemia ferropriva e às consequencias no 
desenvolvimento  
psicomotor da população infantil.   
Entre os fatores estimuladores da absorção de ferro da dieta constam os 

ácidos orgânicos,  
principalmente o ácido ascórbico, presente nas frutas cítricas.  
A orientação alimentar é também uma estratégia que pode ser desenvolvida 
simultaneamente a  
suplementação de ferro e a fortificação de alimentos com ferro, com o 
objetivo de melhorar a  
biodisponibilidade do ferro. Nas crianças menores de 24 meses foi observado 
que predomina a  
ingestão de ferro de origem vegetal, o qual possui menor biodiponibilidade. 
Para melhorar sua  
absorção é recomendada principalmente a ingestão de carnes e vitamina C.  
Temos a intenção de incentivar o uso de frutas cítricas no domicílio de bairros 
de menor poder  
econômico, através de projeto a ser desenvolvido futuramente com plantio de 
acerola.  
Nomes dos alunos que participarão do painel:Welinton de Assunção Ferreira; 
Leonardo Evangelista  
Bagateli; Ana Marta Bonjardim; Gabriela Ruiz e Silva; Eloa Rodrigues de 
Almeida;Camila Bianchi da  
Silva;Renan Cardi Pecinelli  

RESUMOS – NUTRIÇÃO  
1)INFLUENCIA DO CONSUMO ALIMENTAR DE ÁCIDOS GRAXOS 
TRANS NO PERFIL DE  
LIPÍDEOS SÉRICOS EM CRIANÇAS  
Alan Ramos Costa (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Ariane Verônica Sila Paula (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Débora Regina Ferreira Castilho (UNILAGO, NUTRIÇÃO) 
Renta Ferracioli Barbosa (UNILAGO, NUTRIÇÃO)   
Orientadora: Patricia Kelli de Souza Borges (UNILAGO)  

Resumo: Introdução: a qualidade dos lipídios da dieta possui um papel 
importante no risco e  
desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Objetivo: analisar a influência 
do consumo alimentar de  
ácidos graxos trans nos hábitos alimentares de crianças. Metodologia: 
identificar os hábitos alimentares  
e doenças causadas por ácidos graxos saturados e a relação entre eles na 
infância. Desenvolvimento:  
foram desenvolvidas analises dos estudos Bibliográficos abordando tema de 
consumo de ácidos  
graxos trans no cotidiano familiar e infantil. Considerações finais: mesmo a 
que a genética, o sexo e a  
idade sejam de grande importância para o desenvolvimento das doenças 
cardiovasculares, a mudança  
de hábitos alimentares e a pratica de atividade física são modificações no 



estilo de vida que podem  
melhorar de forma significativa essas doenças. Se associadas, essas praticas 
podem otimizar as  
mudanças do organismo, como intervenções de baixo custo, se comparadas 
com tratamentos  
medicamentosos.   
Palavras chaves: Hipercolesterolemia, Ácidos Graxos, Níveis de Lipídeo no 

Plasma, colesterol na  
Infância.  
2)OBESIDADE INFANTIL  
Bianca Aparecida Genari (UNILAGO, NUTRIÇÃO) Deyse Salmazo 
(UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Francille Guimarães (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Ludmila Duarte (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Orientadora: Patricia Kelli de Souza (UNILAGO)  
RESUMO: Obesidade é um problema de saúde pública, tornando-se alvo de 
estudos e pesquisas.  
Apesar de poder instalar-se em qualquer época da vida de um indivíduo, 
acredita-se que a obesidade tem seu ponto crítico entre o primeiro ano de vida 
e a idade escolar. A obesidade definida com um excesso de gordura corporal. 
É considerado, um grande problema da sociedade moderna, atingindo 
elevadas proporções, entre a população infantil, sedentarismo, alimentação 
inadequada. A obesidade  
infantil é considerada uma forte indicação a sua permanência na vida adulta, 
com os conseqüentes riscos de doenças cardiovasculares e diabetes. Portanto, 
intervenção para a prevenção da obesidade  
deve ter como foco, orientação para pratica de uma alimentação saudável e 
atividade física. Esta pesquisa tem como objetivo, através de revisão 
bibliográfica, avaliar as causas da obesidade infantil,suas conseqüências na 
vida adulta e a melhor forma de tratamento ou prevenção. obesidade afeta  
diversos sistemas corporais, incluídos os de manutenção da postura e 
equilíbrio. Porém, mesmo que tal fato seja descrito na literatura, não há um 
consenso de como essa perturbação na estabilidade ocorre em função da 
idade.  
Palavra Chave: Obesidade, infância, saúde, alimentação saudável e atividade 
física.   

3)HIPERTENSÃO ARTERIAL EM IDOSOS, ALIMENTAÇÃO E 
ATIVIDADES FÍSICAS  
Paula Cristina Souza de Oliveira (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Semíramis Córdoba Gomes (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Daniela Silva Borges (UNILAGO, NUTRIÇÃO)   
Orientadora: Patricia Kelli de Souza Borges (UNILAGO)  

RESUMO: Os hábitos inadequados adquiridos nos dias atuais como, o 
aumento do consumo de lipídios e proteínas de origem animal e vegetal e a 
redução do consumo de cereais e vegetais. As mudanças nos hábitos como 
tabagismo, álcool, sedentarismo e redução de peso podem trazer grandes 
benefícios  
para os idosos com hipertensão arterial. Objetivo do trabalho foi analisar os 



trabalhos científicos e sites para fazermos uma relação sobre a patologia 
-hipertensão arterial e formas de tratamentos não medicamentosas. 
Resultados: O consumo alimentar inadequado de frutas, hortaliças, leite e 
derivados.  
Além disso, relação direta entre o aumento de hemoglobina glicada e o 
consumo inadequado de 
hortaliças, e entre os níveis elevados de triglicerídeos e o consumo 
inadequado de cereais.  
Conclusão:O exercício físico regular é uma conduta não-farmacológica que 
deve ser incluída no  
tratamento do paciente hipertenso, sendo que existe uma relação inversa entre 
a prática regular de  
exercícios e níveis pressóricos além da dieta adequada.  
Palavra Chave: Hipertensão Arterial, consumo aliemntar e exercício físico.  
4)DIABETES MELLITUS DO TIPO II - IMPORTÂNCIA DA TERAPIA 
NUTRICIONAL  
Angela Nunes Rodrigues (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Fernanda Christina Chaboli (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Maria das Graças Batista Gomes Monteiro (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Stephany Ragonha (UNILAGO, NUTRIÇÃO)  
Orientadora: Patricia Kelli de Souza Borges (UNILAGO)  
RESUMO: O Diabetes Mellitus do Tipo 2 favorece o aumento da morbidade 
e da mortalidade por  
doenças cardiovasculares. Essas doenças apresentam mesmo componente 
genético e mesmos  
antecedentes ambientais, sendo a resistência insulínica, considerada um dos 
principais possíveis  
antecendetes. A modificação do comportamento alimentar, associadas à 
prática de atividade física  
regular, são terapias de primeira escolha, para melhorar a sensibilidade à 
insulina e diminuir as  
concentrações plasmáticas de glicose e conseqüentemente, reduzir os fatores 
de risco para o  
desenvolvimento de Diabetes Mellitus do Tipo 2 e doenças cardiovasculares. 
Dessa forma, a adoção  
de um estilo de vida adequado possibilita a prevenção primária do Diabetes 
Mellitus do Tipo 2.  
Palavras chaves: Diabetes mellitus tipo 2, Diabetes, Doenças Crônicas.  
5)AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES DE 
UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO  
DE NOVA ALIANÇA/SP  
Vinicius Rosa (UNILAGO- NUTRIÇÃO)  
Orientadora: Denise Andreo (UNILAGO)  
RESUMO: A adolescência é uma etapa do desenvolvimento acompanhada de 
processos de  
crescimento e de maturação, sendo um período de elevada demanda 
nutricional, assim, a nutrição  
desempenha um papel importante no desenvolvimento do adolescente. O 
objetivo do estudo foi avaliar  



o estado nutricional de adolescentes escolares do município de Nova 
Aliança/SP, através do cálculo do  
IMC. A população de estudo foi composta por adolescentes da 8 ª série do 
ensino fundamental, da  
Escola Nicolina Maria de Jesus da cidade de Nova Aliança/SP. Ao todo foram 
avaliados 24 alunos,  
sendo 13 homens e 11 mulheres. Verificou-se que 64% dos adolescentes estão 
em estado de eutrofia,  
20% estão com sobrepeso, 8% apresentam obesidade, 4% magreza e 4% não 
foram avaliadas. Em  
relação à diferença entre os homens e mulheres, 69% dos homens apresentam 
IMC de eutrofia, 16%  
de obesidade e 15% de sobrepeso. Já as mulheres, 59% apresentam IMC de 
eutrofia, 25% de  
sobrepeso, 8% de magreza e 8% não foram avaliados. Conclui-se que, apesar 
de ter grande parte dos adolescentes em estado de eutrofia, ainda é necessário 
à educação nutricional no ambiente escolar,  
pois muitos adolescentes apresentam sobrepeso e obesidade, ficando 
comprovada a necessidade de nutricionistas dentro das escolas.  
Palavras-chave: Índice de massa corporal, adolescentes, estado nutricional.   

RESUMOS – PEDAGOGIA  
1)CONTOS DE FADAS: DE PERRAULT A GRIMM  
Kelly Danila de Moura/Gustavo Alessander Costa Favaro (Unilago)  
O presente trabalho tem como tema o estudo dos contos de fadas desde 
Perrault até a produção realizada pelos irmãos Grimm. Seu foco é fazer a 
análise comparativa da obra A Gata Borralheira, de Charles Perrault e a 
versão da mesma escrita pelos irmãos Grimm, mostrando as transformações 
que  
ocorreram nas mesmas com o decorrer dos tempos e a importância que as 
versões originais dessas histórias têm para o desenvolvimento psicológico das 
crianças, pois trabalham valores importantes paraa formação de sua 
personalidade. O estudo desse tema é de extrema relevância na área 
pedagógica, por ser um assunto amplamente analisado por estudiosos, tanto 
na área da Pedagogia quanto da  
Psicologia, que buscam compreender a importância dos contos de fadas na 
vida da criança.  
2)A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E A FORMAÇÃO DO LEITOR  
Naiara Rubia Pedrero/ Denise Sayuri Shimabukuro (Unilago)  
Esta pesquisa tem como tema discussões sobre a importância da leitura e a 
formação do leitor como sujeito crítico e criativo. A leitura será enfocada 
neste estudo como um processo de descobertas que contribui para ampliação 
do vocabulário das idéias do sujeito leitor. A leitura pode ser trabalhada 
voltada para o desenvolvimento individual e social do sujeito, pois ela é um 
fator imprescindível para o desenvolvimento do indivíduo e oferece a 
oportunidade de conhecer o mundo, desenvolver a sociabilidade, aprimorar o 
entendimento da realidade e ampliar suas ideias. Para formar alunos leitores, 
cabe aos docentes criar dentro da sala de aula uma atmosfera positiva, que 
conduza o aluno ao encontro da leitura por meio do afeto positivo. 



Considerando o cotidiano escolar, que é permeado por um incontrolável 
crescimento de meios cada vez mais avançados de informações e tecnologias, 
isso  
exige uma mudança significativa na prática de ensinar e aprender e de 
aprender a ler.   

3) SABERES INDISPENSÁVEIS A FORMAÇÃO PARA A DOCÊNCIA  
Carine Pereira da Silva (Pedagogia)  
Karina Inocêncio Mariano de Souza (Pedagogia)  
A partir da percepção em torno das contradições entre o que se aprende nos 
cursos de formação de professores e o que é colocado em prática nas salas de 
aula, esta pesquisa pretende investigar quais são os saberes necessários para 
que o exercício da profissão alcance qualidade. A pesquisa tem por objetivo 
analisar os saberes necessários aos docentes para o exercício futuro do 
magistério, bem como  
relacionar os saberes com a prática. Por meio de abordagem qualitativa e 
utilizando-se de pesquisa bibliográfica como procedimento de coleta de dados 
aliado à análise de conteúdo, debruça-se maisdetidamente na análise de duas 
obras que tratam dos saberes docentes: Pedagogia da autonomia de  
Paulo Freire e Os professores diante do saber – esboço de uma problemática 
do saber docente de Maurice Tardif. Apresenta como resultados parciais a 
necessidade dos cursos de formação de professores passarem a inserir no 
currículo a discussão sobre os saberes necessários para a formação docente, 
considerando-se que a formação para a docência inicia-se antes do aluno 
ingressar nos cursos de Pedagogia, pois toda a sua trajetória educacional 
contribui para a mobilização de saberes.  
Com relação aos professores que já se encontram em exercício, acreditamos 
que é necessário que os docentes repensem seu exercício continuamente.  
Palavras-chave: Saberes Docentes. Docência. Formação Inicial.   

4) APRENDER E ENSINAR MATEMÁTICA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL  
Daniela de Souza Borges (Pedagogia, UNILAGO)  
Profa. Msc. Aira C. O. Calore (UNILAGO)  
Esta é uma proposta de reflexão sobre Educação Matemática nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental e que envolve problemas e soluçõesreferentes 
a alunos e professores no contexto de suas práticas pedagógicas. Para isso, 
pretende-se observar as relações de alunos e professores com a Matemática 
Escolar por meio de questões como as seguintes. Quais as principais 
características das  
teorias e metodologias nas áreas de Educação e Educação Matemática que 
podem colaborar para práticas docentes mais estimulantes? Resolução de 
problemas, o que pressupõe? Como o uso de materiais concretos e de jogos, 
além dos recursos das tecnologias da informação podem favorecer a Educação 
Matemática nas séries iniciais? Quais as dimensões da organização da 
aprendizagem pelo  
professor como consultor, mediador, controlador?Quais as principais 
dificuldades dos alunos em relação aos conhecimentos matemáticos? Como as 
pesquisas em Neurociências colaboram para a  



Educação Matemática neste caso? Nesse sentido, o objetivo geral é analisar 
algumas dificuldades que os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental 
enfrentam no processo de ensino e de aprendizagem da Disciplina Matemática 
e as principais posturas téorico-metodológicas que facilitam  
esse processo. Os objetivos específicos da pesquisa são: identificar quais as 
dificuldades enfrentadaspelos alunos das séries iniciais referida escola; 
analisar satisfatoriamente o fazer pedagógico dentro da  
matemática por parte do professor; destacar as novas metodologias de ensino 
existentes para o aprimoramento da aprendizagem de conhecimentos 
matemáticos. Atualmente o que se defende é uma proposta com princípios, e 
dentre estes, o respeito às manifestações culturais, a compreensão de alguns 
estudos recentes sobre a capacidade cognitiva humana e a descrição de 
práticas inclusivas é o  
destaque final dessa proposta que pretende colaborar para uma educação 
escolar mais acolhedora com relação à Educação Matemática nas séries 
iniciais.   

5) EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL  
Natália dos Santos Silva(Pedagogia, UNILAGO)  
Profa. Msc. Aira C. O. Calore (UNILAGO)   
A Educação Matemática, embora seja parte importante e tradicional da 

proposta  
pedagógica da Educação Infantil, ainda oferece muitos desafios aos 
professores que atuam nesta área. Um desses desafios é o que descreve a 
teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner. Nesse sentido, a fonte 
de inspiração para estudar a importância de algumas dessas “inteligências” é o 
trabalho de Kátia StoccoSmole, principal representante da teoria de Gardner 
no Brasil na área de Educação Matemática. Nesta pesquisa, alguns dos textos 
e vídeos da  
educadora matemática citada são importantes para verificar como jogos e 
brincadeiras ajudam o público infantil a desenvolver alguns “tipos de 
inteligência” e entender melhor os conhecimentos matemáticos. Nesses 
estudos, a intenção é conhecer a teoria das Inteligências  
Múltiplas, quais inteligências e atividades ajudam no ensino e na 
aprendizagem de matemática para crianças na fase da Educação Infantil. A 
avaliação para alunos dessa fase também faz parte desse conjunto de estudos, 
porque já se sabe que o aluno da Educação Infantil deve ser avaliado de forma 
gradual. Para isso, o professor necessita de uma avaliação contínu e 
diferenciada em relação aos modelos escritos. Assim, as avaliações podem ser 
registros de observações do dia-a-dia escolar e de manifestações dos alunos 
por meio desenhos e de sua oralidade. A orientação do professor para esta 
forma de avaliação segue o que diz a teoria das  
inteligências múltiplas e este poderá observar a aprendizagem dos alunos com 
base nos tipos de inteligências que eles demonstram nas aulas ou em algumas 
atividades.   

RESUMOS – PSICOLOGIA  
1)ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E DROGADIÇÃO  



Patrícia Teixeira Santos (Unilago)  
Damaris Rossini Magro (Psicologia – Unilago)  
Resumo No Brasil, é com o ECA, (1990) que crianças e adolescentes são 
reconhecidos como cidadãos. Trouxe  
o princípio da proteção integral que acarretou mudanças na atenção dessa 
população. Além dos direitos e deveres promoveu olhar a questão infracional. 
O adolescente infrator cumpre medida socioeducativa. Estudos mostram uma 
estreita relação entre o uso de drogas e atos infracionais. Uma forma de 
enfrentar estas questões é formar professores e técnicos para rastreamento e 
intervenção  
nesta população. Assim, o objetivamos identificar o uso de drogas entre esses 
adolescentes. Com resultados coletados, pretendemos propor estratégias para 
a inserção desta população no contexto social.  
Palavras-chave: adolescente, ECA, medida socioeducativa.   

2)AGORAFOBIA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS  
Jessica Cristina da Silva (Psicologia – Unilago)  
Shirley Mendes Lourenço (Psicologia – Unilago)  
Ellen Leticia Vicentin (Psicologia – Unilago)  
Kátia Giugioli Carrasco (Unilago)  
Resumo A agorafobia é um distúrbio de ansiedade que, muitas vezes, está 
associado às crises de pânico.  
Quando grave, compromete a vida social e profissional. Esta pesquisa tem 
como objetivo avaliar sintomas de agorafobia em universitários. Participarão 
30 estudantes Após aprovação pelo CEP, os participantes serão abordados 
pelas pesquisadoras e responderão um questionário estruturado sobre 
sintomas de agorafobia. Os resultados serão apresentados posteriormente. 
Sabe-se que, quanto mais cedo diagnosticado e realizado o tratamento 
psicoterápico, melhores chances de cura, sucesso e  
progresso profissional, pois esse transtorno pode atrapalhar a vida social e 
ocupacional, principalmente se a profissão desencadeia ansiedade ou 
exposição.  
Palavras-chave: agorafobia; ansiedade em estudantes  

3)ANÁLISE DE SINTOMAS DE ESTRESSE E ESTRESSORES EM 
INTENSIVISTAS MÉDICOS E DA  
ENFERMAGEM  
An’Amélia Borges da Silva Mata (Psicologia – Unilago)  
Priscila Gonçalves Bononi (Psicologia – Unilago)  
Gabriela Moreira de Freitas (Unilago)  
Marcos Ricardo Datti Micheletto (Unilago)  
Resumo:  
Há exigência sobre profissionais intensivistas e uma carência sobre o impacto 
dessas exigências. Estudamos o estresse em profissionais de UTI para 
identificar seus principais estressores. Foram 104 profissionais. Utilizou-se 
ISSL e Escala de Estressores do Trabalho. Resultados: estresse em 50%.  
Estresse em fase de alerta 5,8%, resistência 63,5%, quase-exaustão 20,2% e 
exaustão 10,5%. Estressores: carga mental, trabalhar em ambiente coletivo, 
sentir-se pouco valorizado, distribuição detarefas e pouca perspectiva de 



crescimento. Estimulou-se autoconhecimento pela autoavaliação e 
coparticipação. Os resultados foram apresentados à instituição, para tomadas 
de decisão em prol da  
equipe e debatidos coletivamente com os profissionais.  
Palavras-chave: estresse, saúde, UTI, trabalho.   

4)AUTISMO  
Danilo Rogério Viaro (Psicologia – Unilago)  
Dantiele Ap. de Lima Melegan (Psicologia – Unilago) 
Cleber Ronda (Psicologia – Unilago)  
Thaysi E. da Silva (Psicologia – Unilago)  
Ana Julia Juliani (Psicologia – Unilago)  
Fátima Ap. Silveira (Psicologia – Unilago)  
Keity Vanessa Milane (Psicologia – Unilago)  
Resumo  
Autismo é uma disfunção global do desenvolvimento, crônica, incapacitante. 
Sabe-se que é devido a um comprometimento neurológico central. Essas 
crianças relacionam-se com pessoas, objetos ou eventos de maneira não usual. 
Cerca de 70-80% apresentam defasagem intelectual, 60% inteligência  
abaixo 50, 20% QI 50-70 e 20% acima de 70. Sua incidência é baixa e ainda 
não existe medicamento específico para tratá-los. Psicologicamente, técnicas 
psicoterapêuticas são úteis para os problemas emocionais, abordagem que 
reeduca, facilitando o contato interpessoal e ajudando-os a aceitar melhor  
essa problemática. Porém, o funcionamento intelectual dessas crianças deve 
ser considerado para dimensionar a terapia.  
Palavras-chave: autismo, psiconeurológico, reações anormais, defasagem 
intelectual, reeducação.   

5) BULIMIA 
Bianca Cassiano (Psicologia – Unilago)  
Bruna Marcela (Psicologia – Unilago)  
Daniela Moreira (Psicologia – Unilago)  
Gabrieli Antonieli (Psicologia – Unilago)  
Gabrieli Tofoli (Psicologia – Unilago)  
Luana Garcia (Psicologia – Unilago)  
Resumo  
Bulimia é um transtorno alimentar caracterizado por episódios recorrentes de 
‘orgias alimentares’ –  
bulímico come compulsivamente, e depois tenta evacuar o que comeu. Suas 
causas podem relacionarse a problemas familiares, valorização padrão de 
beleza que frustra e baixa a auto-estima. Sintomas:  
comer compulsivamente, desidratação, ressecamento da pele, menstruação 
irregular, oscilações de  
humor, problemas nos dentes. Além disso as repetidas passagens do conteúdo 
gástrico pelo esôfago  
acabam por feri-lo podendo provocar sangramentos. Vivendo em ciclo: 
ansiedade – comer  
compulsivamente – sensação de bem estar – culpa e o vomito. O tratamento 
envolve aconselhamento  



e terapia comportamental ou de grupo; muitas vezes, combinado com 
medicação antidepressiva.  
Palavras-chave: bulimia, causas, sintomas, ciclo, tratamento.  
6)COMPORTAMENTO INFANTIL DURANTE A MUSICOTERAPIA  
Luciane Bueno Rezende (Psicologia – Unilago)  
Isabella de Almeida Ronda (Psicologia – Unilago)  
Kátia Giugioli Carrasco (Unilago)  
Resumo  
Musicoterapia é uma técnica que leva o indivíduo a uma aprendizagem mais 
prazerosa e melhorando  
autoestima. Nela o indivíduo trabalha criatividade, expressão, sensibilidade e 
psicomotricidade. A  
criança se sente mais segura, mais atenta e desinibida. Objetiva-se observar o 
comportamento de  
crianças na musicoterapia e mostrar como a música age e influencia. A 
pesquisa: realizada num projeto  
assistencial de parceria com a faculdade. Serão avaliadas 20 crianças – 6-10 
anos. As observações  
serão anotadas e transcritas para obtermos vários resultados ou diferentes 
comportamentos frente aos  
estímulos música e ritmo. Segundo McClellan, toda música pode alterar de 
algum modo nosso estado  
de consciência.  
Palavras-chave: musicoterapia; comportamento; música.  
7)DISLEXIA  
Ana Caroline Albanezi Dosse (Psicologia – Unilago)  
Eveliny Teixeira Lucas (Psicologia – Unilago)  
Heloisa de Almeida Fedossi (Psicologia – Unilago)  
Maria Paula Alves Lisboa (Psicologia – Unilago)  
Rafael Henrique de Oliveira Lima (Psicologia – Unilago)  
Rosana Mara Anzolin (Unilago)  
Resumo  
Dislexia caracteriza-se por uma dificuldade na leitura, escrita e soletração, 
apresentando defasagem no aprendizado. Disléxicos apresentam dificuldades 
na associação do som à letra, contudo, é um problema visual, envolvendo o 
processamento da escrita no cérebro. Os sintomas podem coexistir ou 
confundir-se com características como TDAH. Sintomas: inversão de sílabas, 
orientação direitaesquerda, linguagem escrita, dificuldade matemática, 
vocabulário pobre. Não há medicamento específico, na psicologia faz-se 
entrevista com pais, com a avaliada e com professor um questionário.  
Percebemos que é muito falada, pode ser percebida no começo da 
aprendizagem, porem precisamos de professores aptos e dispostos. Não tem 
cura, mas pode-se ajudar.  
Palavras-chave: dislexia, alfabetização, cérebro.   

8)EM TEMPOS DE AIDS  
Cesar Augusto Costa Ribeiro (Psicologia – Unilago)  
Edson Gonçalves Rossi (Psicologia – Unilago)  
Flaviano Luiz Almeida (Psicologia – Unilago)  



Juliana Priscila B. Cunha (Psicologia – Unilago)  
Lilian Cristina Barateli Alves (Psicologia – Unilago)  
Thiago Lustoza Moreira (Psicologia – Unilago)  
Rozana Anzolin (Unilago)  
Resumo  
Este estudo analisa o contato humano com HIV, gerador da AIDS, traçando 
aspectos históricos, relação com doenças endêmicas e epidêmicas, 
discriminação, contração, desenvolvimento e sintomas, prevenção e 
tratamento, informação e educação, conquistas legislativas e sociais, e 
problemas  
psicossociais e a intervenção da psicologia. Mitos sobre AIDS são difundidos. 
Quando há diagnóstico de HIV acredita-se na sentença da morte, acarretando 
problemas psicossociais, resultando em estado  
deficitário com invasão das “doenças oportunistas”. Quando nos deparamos 
com alguma situação que nos demonstra a finitude humana, tendemos a não a 
aceitar. Aqui o psicólogo pode atuar, proporcionando o autorreconhecimento 
e apoio nos estados depressivos. 
Palavras-chave: HIV; AIDS; psicossociais; soropositivos; interrelação; 
profissionais da psicologia.  
9)ESQUIZOFRENIA  
Maria José Moreira Queiroz (Psicologia – Unilago)  
Camila Cassiano (Psicologia – Unilago)  
Alini Daniéli Viana Sabino (Unilago)  
Resumo  
Esquizofrenia: doença temida, devido delírios, alucinações, discurso 
desorganizado, comportamento  
amplamente desorganizado ou catatônico. Não tem cura, uma doença da 
personalidade, o paciente e a  
família sofrem com ela. As alucinações podem ocorrer em qualquer 
modalidade sensorial. Objetivamos investigar o conhecimento dos familiares 
e sociedade sobre este transtorno, acreditando que os familiares e amigos não 
tem amparo das instituições e ao longo tempo cuidando do esquizofrênico 
ficam sequelas para toda a vida. Portanto, estudos devem ser realizados no 
sentido de buscar  
substâncias eficazes contra o distúrbio, que sejam seletivas a fim de 
minimizar os efeitos produzidos pelos tratamentos com antipsicóticos.  
Palavras-chave: pré-conceito, cura, transtorno.  
10)GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: ASPECTOS PSICOSSOCIAIS 
Tatiele Domiciano (Psicologia – Unilago)  
Marilda Cicalé (Psicologia – Unilago)  
Alini Daniéli Viana Sabino (Unilago)  
Resumo  
Com o crescente número de gestações na adolescência, faz-se necessário 
investigar seus fatores determinantes, pois orientações e métodos 
contraceptivos são disponibilizados na rede de saúde.  
Associada ao início precoce da vida sexual, ela é considerada um problema 
social e de saúde pública.  
Neste sentido, o objetivo deste estudo é identificar os fatores determinantes da 
gravidez na adolescência. As participantes: adolescentes gestantes e puérperas 



de até 12 meses. Os dados coletados serão avaliados segundo o método 
quantitativo. O mapeamento do perfil destas adolescentes contribuirá para 
compreender a gestação precoce, bem como com a organização de futuros 
programas de prevenção.  
Palavras-chave: gravidez, adolescência, psicossociais, vulnerabilidade.   

11)HISTERIA: A HISTÓRIA SEXUAL DE UMA MULHER 
DETERMINANDO SUA VIDA E SUA  
SAÚDE  
Bianca Vessecchi Talhaferro (Psicologia – Unilago) 
Isabella de Oliveira Arakaki (Psicologia – Unilago) 
Fabiana Augusta Donati (Unilago) 
Resumo 
Este trabalho descreve o processo psicoterapêutico de uma mulher, 
baseando-se na abordagem da psicologia analítica e psicossomática. 
Objetivou-se investigar o sofrimento psíquico, estrutura egóica, postura diante 
da vida e das adversidades. Realizou-se sessões semanais, por quatorze meses. 
Com  
caráter focal: na dificuldade em relacionar-se com filho – fruto de estupro e, 
na vivência de sua sexualidade. Resultados: consciência do educar e não 
agredir; consciência da reação do corpo para representar o desamparo 
psíquico; conscientização de sentimentos de culpa e vergonha. Por fim,  
consideramos importante intervenções psicoterapêuticas com esses pacientes, 
para auxiliar na construção e fortalecimento do ego, proporcionando 
autonomia.  
Palavras-chave: estudo de caso; sexualidade; psicoterapia; psicossomática; 
psicologia  

12)LEUCEMIA INFANTIL & PSICOLOGIA  
Angela Alves Moreira Bueno (Psicologia – Unilago)  
Diane Olympio de Oliveira (Psicologia – Unilago)  
Francielle Scorpioni Barbosa (Psicologia – Unilago) 
Silvia Carla de Souza (Psicologia – Unilago) Rosana Mara Anzolin (Unilago)  
Resumo 
A leucemia infantil, linfóide aguda, notória em crianças de 2-5 anos, mobiliza 
ONGs, famílias inteiras,  
equipes multidisciplinares, voluntários, campanhas de conscientização e 
doação. Tratamento: direcionado e de acordo com cada paciente, com exames 
periódicos e acompanhamento multidisciplinar, também causa instabilidade 
emocional. Por isso o psicólogo tornou-se fundamental, mediando a relação 
médico – paciente/família, desenvolvendo atividades e integrando a criança, 
realizando técnicas de relaxamento, estando presente principalmente na fase 
terminal, além de apoiar  
e participar de grupos psicossociais. Este trabalho minimiza o impacto 
familiar, físico, emocional e social num cenário com mais de 2 mil casos/ano, 
com 60% de crianças curadas.  
Palavras-chave: leucemia infantil, intervenção psicológica.  
13)MAL DE PARKINSON  
Camila Ribeiro Peripolli(Psicologia – Unilago)  



Brigida Frederico Marcheto (Psicologia – Unilago)  
Mayra Faria Damasceno (Psicologia – Unilago)  
Resumo  
Mal de Parkinson: doença do sistema nervoso central que afeta a capacidade 
do cérebro de controlar nossos movimentos, relacionado com o grupo de 
neurônios dopaminérgicos: responsáveis pela produção de dopamina, um 
neurotransmissor que age no controle dos movimentos finos e coordenados. O 
ato de beber um copo d'água, por exemplo, requer um grande controle, não só 
para  
levar o braço até o copo, mas também para agarrá-lo, levá-lo à boca e virá-lo 
– chamamos movimentos finos, muito dependentes da ação dos neurônios 
dopaminérgicos. O Parkinson se caracteriza pela destruição destes neurônios. 
Sintomas surgem quando cerca de 80% dos neurônios são destruídos.  
Palavras-chave: parkinson, doença, atividade, sintomas, neurônios.   

14)MUNDO DO AUTISTA  
Aldenisia R de Brito (Psicologia – Unilago)  
Alexandre F de Oliveira (Psicologia – Unilago)  
Edna Esterlai (Psicologia – Unilago)  
Francisco P da Silva (Psicologia – Unilago)  
Isabella Vieira (Psicologia – Unilago)  
Jacqueline D Scappa (Psicologia – Unilago)  
Luciano Montoro (Psicologia – Unilago)  
Marcia R da Silva (Psicologia – Unilago)  
Natania Peres (Psicologia – Unilago)  
WellingtonMedeiros (Psicologia – Unilago)  
Amanda Fioravanti (Psicologia – Unilago)  
Bruno Sinhorini (Psicologia – Unilago)  
Bruna B de Camargo (Psicologia – Unilago)  
Rosana Mara Anzolin (Unilago)  
Resumo  
Disfunção crônica, incapacitante que compromete o desenvolvimento da 
criança, caracteriza-se por lesar e diminuir o ritmo do desenvolvimento 
psiconeurológico, social e linguístico. Estudos indicam que 60% têm 
inteligência abaixo de 50, 20% QI 50-70 e 20% QI acima de 70. Incidência 
baixa e mais comum em meninos. Sem medicamento específico, psicólogo é 
importante nestes casos, com técnicas  
úteis às crianças. Pais também devem buscar psicoterapia, pois o profissional 
ajuda a compreender sentimentos como negação, culpa, frustração, 
impotência, ressentimento, raiva, rejeição, e fantasias diversas. Objetivo: 
demonstrar que todo ser tratado com carinho, amor e respeito sente-se 
querido,  
amado e feliz.  
Palavras-chave: autismo, disfunção neurológica.  

15) O CANCÊR DE MAMA: DA DESCOBERTA À RECUPERAÇÃO, 
ATUAÇÃO DO PSICOLOGO EM TODAS AS FASES DA DOENÇA  
Amanda Aparecida Avelino (Psicologia – Unilago)  
Camila de Souza Silva (Psicologia – Unilago)  



Daniela da Silva Gimenes (Psicologia – Unilago)  
Lais de Oliveira Grecco (Psicologia – Unilago)  
Larissa Cristina Dianas (Psicologia – Unilago)  
Lilian Mara da Silva Abreu (Psicologia – Unilago)  
Resumo  
Este trabalho reconhece a relevância do psicólogo junto às pacientes com 
câncer de mama. Segundo o INCA o câncer de mama é o mais incidente na 
população. O psicólogo oncológico pode trabalhar dentro do hospital e em sua 
clínica, com a função de melhorar ou atenuar disfunções decorrentes da  
doença. As mudanças dramáticas físicas e psicológicas podem levar a 
comorbidades psicológicas. A cirurgia é fator de mutilação, gerando 
depressão, até luto. Buscamos apontar a melhoria de qualidade de vida para 
essas pacientes e de doenças psíquicas associadas quando há uma intervenção 
psicológica e multidisciplinar durante o tratamento e recuperação.  
Palavras-chave: câncer de mama, psicólogo oncológico, trabalho 
multidisciplinar, doenças associadas.  
16) OBESIDADE MORBIDA  
Cezar Benedito de Oliveira (Psicologia – Unilago)  
Géssica Mesquita Cuba (Psicologia – Unilago)  
Jéssica Dayane Rodrigues (Psicologia – Unilago)  
Joice Fernanda Modesto (Psicologia – Unilago)  
Juliana Gonçalves (Psicologia – Unilago)  
Letícia de Souza Maziero (Psicologia – Unilago)  
Luciano André Marciano (Psicologia – Unilago)  
Rubens Leandro Campos da Silva (Psicologia – Unilago)  
Rosana Mara Anzolin (Unilago)  
Resumo  
Obesidade mórbida – quando o peso ultrapassa 40 no índice de massa 
corpórea (IMC). Acarretando riscos: cardiorrespiratórios, diabetes, doenças 
arteriais, colesterol, triglicérides, problemas articulares, AVC, depressão. 
Causas: fatores psicológicos, sedentarismo, má alimentação e genética, 
problemas  
hormonais por baixa produção de TSH responsável pelo cortisol. Objetivo: 
explicar o que leva à obesidade mórbida, tipos de tratamento, e intervenções 
cirúrgicas. Concluímos que a intervenção psicológica é necessária em todas as 
fases da obesidade: prevenção, obeso de menor grau, paciente com 
medicamentos para a inibição de apetite e na preparação pré/pós-cirúrgica, o 
psicólogo torna-se  
fundamental neste tratamento que assola um terço da humanidade.  
Palavras-chave: obesidade mórbida, psicologia, cirurgia, principais causas.  

17)OS BENEFICIOS DO GRUPO TERAPÊUTICO “CONTA OUTRA” 
AOS PACIENTES DE UM HOSPITAL PSIQUIATRICO 
Alexandre Cesar Pereira (Psicologia – Unilago) 
Tânia Navarro (Psicologia – Unilago)  
Thaís Regina Fernandes de Oliveira (Psicologia – Unilago)  
Renata Zanusso (Hospital Dr Adolfo Bezerra de Menezes) 
Kátia Giugioli Carrasco (Unilago) 
Resumo 



A psicoterapia de grupo é uma modalidade da saúde mental, proporcionando 
espaço de fala e escuta. Objetivamos mostrar a relevância dessa psicoterapia 
com “Conta Outra”. Ressaltamos benefícios alcançados pelos pacientes 
individual e coletivamente. O grupo promove possibilidade de expressão e  
facilita interação, estimulando a contar outra historia, pela escrita ou 
expressões artísticas. Conclui-se sua eficácia com evolução 
individual/coletiva, pois com interação diminuem conflitos. No âmbito 
individual reconhecem suas potencialidades; sente-se capaz de encarar medos, 
angústias, expressar  
seus sentimentos, planejar e sonhar, encontrando novas possibilidades, o que 
faz com que se sintam mais do que um simples leito ou prontuário.  
Palavras-chave: grupo terapêutico; hospital psiquiátrico; paciente; interação.  

18) OSTEOGÊNESE IMPERFEITA  
Amanda Mendes Moreira Silva (Psicologia – Unilago)  
Resumo 
Provocada por um defeito nos genes responsáveis pela produção de colágeno, 
a osteogênese imperfeita ou "doença dos ossos de vidro" atinge um em cada 
20 mil nascidos. Incurável, manifesta-se em quatro graus.  
Características: fraturas frequentes, baixa massa muscular, frouxidão das 
juntas e ligamentos, escleraazulada ou acinzentada, pele fina, dentes fracos e 
quebradiços, escolioses, problemas respiratórios e perda de audição.  
Atualmente, o tratamento destaca os bisfosfonatos e a calcitonina por inibirem 
a reabsorção óssea, mas os melhores efeitos são obtidos através da fisioterapia 
e da alimentação. Causada pelos cromossomos 7 e 17, responsáveis pela 
produção de colágeno.  
Palavras-chave: osteogênese, colágeno, ossos, incurável.  

19) VITILIGO  
Ana Prioto (Psicologia – Unilago)  
Jéssica Falcão (Psicologia – Unilago)  
Mary Hanna Scalli Leme Nogueira Garcia (Psicologia – Unilago)  
Rosana Mara Anzolin (Unilago) Resumo 
Vitiligo – atinge 1%-3% da população, caracterizada por manchas brancas na 
pele, com diminuição ou  
ausência de melanócitos. Atinge: genitais, cotovelos e joelhos, extremidades 
dos membros inferiores e  
superiores, e face, os pelos perdem o pigmento. Pode permanecer estável, 
como pode desenvolver-se  
ou regredir espontaneamente, não há como prever a evolução da doença, pois 
tem um curso crônico.  
Causa desconhecida, mas há teorias: neural – incide na região de um nevo; 
citotóxica –  
despigmentação provocada pela hidroquinona; e auto-imune – consiste na 
formação de anticorpos que  
atacam e destroem os melanócitos ou inibem a produção de melanina, 
comorbidade com diabetes e  
tireóide.  
Palavras-chave: vitiligo, melanócitos, manchas, nevo, citotóxica, 



hidroquinona.  
RESUMOS – SECRETARIADO EXECUTIVO  
1) A SECRETÁRIA E A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  
SILVA, Karla Bezerra da;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente estudo pretende mostrar o papel da secretária executiva 
mediante a organização de eventos dentro das organizações. O mesmo foi 
desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas,  
tendo por base as teorias e investigações, principalmente,de Ilka Paulete 
Svissero Tenan (2002). Também realizamos, um breve estudo de caso feito 
em uma empresa localizada na cidade de São José do Rio Preto-SP, durante 
uma festa de confraternização de final de ano, organizada por uma  
secretária, com o intuito de mostrar o quanto é importante a participação desta 
profissional na organização e execução de qualquer tipo de evento dentro da 
instituição. Notamos o quanto esta profissional é importante dentro das 
organizações na execução desta atividade.  
Palavras-chave: Eventos. Organizações. Secretária (o) Executiva (o).  

2) A SECRETÁRIA EXECUTIVA NO CONTEXTO DA ÁREA 
ADMINISTRATIVA  
BARRETO, Junia Cristina;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem por base mostrar o desenvolvimento da 
Secretária Executiva à frente de uma diretoria e de uma organização, 
delegando funções. Também procuramos apresentar os  
conceitos de eficiência e eficácia na área e mostrar os principais 
conhecimentos e competências secretariais. Para tanto, traçamos uma análise 
que tenciona esclarecer os caminhos seguidos por essa profissional para 
alcançar sucesso e reconhecimento dentro de uma organização, assim como as 
possíveis contribuições que pode oferecer para o sucesso empresarial. 
Observamos o depoimento de  
uma profissional na área, o que mostra o caminho certo para ser uma 
excelente gestora de sucesso. Compreendemos que ao longo de sua trajetória 
pelo mundo, cresce a importância dessa profissional na medida em que ela 
atua com competência e qualidade entre os processos empresariais.  
Palavras - chave: Competência. Gestora. Líder. Comprometimento   

3) O PAPEL DO SECRETARIADO EXECUTIVO EM 
ASSESSORAMENTO E GESTÃO  



XAVIER, Luciana;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre o papel da secretária 
executiva trabalhando como assessora e gestora em diversas áreas de uma 
organização. Acreditamos que esta profissional  
desempenha seu ofício com eficiência e eficácia, provando ser possível 
exercer esta atividade sem ser vista como aquela que apenas atendia telefones 
e anotava recados em décadas passadas. Procuramos observar, também, quais 
foram as conquistas adquiridas ao longo do tempo, tais como,  
melhorias salariais, tempo da jornada de trabalho, cursos para o 
aperfeiçoamento de sua profissão, incluindo, curso de graduação em 
secretariado executivo bilíngue, que contém ferramentas importantes para o 
desenvolvimento de uma carreira promissora, conforme iremos ver em quadro 
ilustrativo no capítulo I, tornando esta profissional capaz de não só assessorar 
a executivos mas também assumir cargos de gestora.  
Palavras-chave: Assessoramento. Executiva. Gestora.  

4) DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE PROFISSIONAL NO 
ÂMBITO DO SECRETARIADO  
EXECUTIVO  
SINGLE, Fátima;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: As empresas no presente enfrentam grandes desafios, como, por 
exemplo, a mudança que conduz a reestruturar de sua operatividade, 
obrigando que sua gerência fique mais atenta ao tipo de estrutura 
organizacional que é necessária, assim como à descrição das funções que 
devem desempenhar a equipe de trabalho; equipe esta que a acompanhará, em 
prol dos resultados que favoreçam a organização. Requer-se que os 
profissionais sejam pró-ativos, visionários, altamente capacitados, e 
motivados a usar adequadamente seu potencial criativo, inovador. 
Verdadeiros  
empreendedores que conduzam à criação de um comportamento 
organizacional favorável à empresa.  
A realidade atual, no caso brasileiro, mostra um cenário turbulento 
requerendo-se uma boa disposição dos trabalhadores da empresa que permita 
desempenhar funções que possam enfrentar aos desafios que se tem gerado e 
caminhar para mudanças que garantam participação dinâmica das empresas 
em prol de seu desenvolvimento. Sendo assim, no contexto do Secretariado 
Executivo, necessita-se de uma nova secretária, mais adaptada às 



necessidades das exigências do presente. Secretária com outra cultura 
organizacional, com mais visão de espírito de pertinência, capacitada de 
acordo com os requerimentos da linguagem, comunicação organizacional do 
presente.  
Palavras-chave: Secretária executiva. Qualidade profissional. Modernização.   

5) A SECRETÁRIA E A LIDERANÇA  
ALVES, Nailza dos Santos;;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo mostrar as competências da 
secretária moderna na atualidade no contexto de liderança. Nesta pesquisa, 
abordaremos o conceito de liderança, segundo as concepções teóricas de 
Chiavenato (2011),Grosby (1991) e Medeiros (2010), visando os princípios 
éticos de uma secretária e a importância desta profissional no contexto 
mercadológico moderno.  
Finalmente, veremos que a secretária atua como líder, com habilidades como 
eficiência e eficácia na organização de suas tarefas. Posteriormente seu papel 
e suas características ressaltam os principais benefícios de se trabalhar como 
agente da liderança, mostrando tratar-se de um modelo de gestão  
comumente utilizado por este profissional.  
Palavra-chave: Líder. Secretária. Liderança.  

6) O IMPACTO DA MUDANÇA DE INTERFACE DO MICROSOFT 
OFFICE NA ROTINA DE  
TRABALHO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO EXECUTIVO  
TOZARINI, Eliza Maria Mattos;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
RODRIGUES, Otávio K.;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O objetivo deste trabalho é estabelecer uma relação entre as 
competências secretariais e a aquisição de habilidades voltadas ao uso de 
novas tecnologias, como, por exemplo, o Microsoft Word,  
Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. Procuraremos, com isso, apresentar 
fatores direcionados a uma melhor e mais rápida realização das funções 
atribuídas a essas profissionais, procurando, ainda, propor meios de ensino 
que proporcionem agilidade e eficiência na execução de tarefas. 
Palavras-chave: Tecnologias, Microsoft, Word, Excel, PowerPoint   

7) NORMAS E REGIMENTOS PARA PROFISSIONALIZAÇÃO E 
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DO SECRETARIADO 



EXECUTIVO  
LOMAS, Glaúcia da Silva;;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais 
normatizações e regulamentações que regimentam o trabalho de Secretariado, 
principalmente no que concerne ao mercado de trabalho brasileiro. Para tanto, 
nos valeremos das informações fornecidas por documentos  
da Federação Nacional de Secretárias e Secretários, assim como da Lei 
n°7.377, de 30 de setembro de 1985, incisos I e II do art. 2°, segundo a qual, o 
profissional de Secretariado Executivo deve ser diplomado no Brasil por 
curso superior autorizado. Dessa forma, nossa pesquisa aborda o início da 
profissão no Brasil, quais eram as atividades desenvolvidas por esses 
profissionais, e as mudanças  
ocorridas nesta profissão ao longo dos anos, assim como trata, também, das 
leis trabalhistas que regem a atividade secretarial salientando o suporte legal à 
secretaria executiva.  
Palavra-chave: Regulamentação Profissional. Secretária. Legislação.  

8) O ASSÉDIO MORAL NO CONTEXTO DA ATUAÇÃO DA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA  
SANTANA, Nicassia Brambati;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo revisar aspectos 
teórico-legais acerca do conceito de assédio moral e alocar os princípios 
estudados no ambiente de atuação do Secretariado Executivo, buscando 
ressaltar os problemas psico-traumáticos consequentes e os meios adequados 
de recorrer  
aos direitos profissionais e às leis de amparo ao trabalhador assediado. Para 
tanto, abordamos os conceitos e as definições do assédio moral no Brasil e no 
mundo, buscando conhecer a evolução desse fenômeno, e definindo o perfil 
dos profissionais assediados e de seus agressores; tratamos das leis de amparo 
ao profissional agredido; explanamos sobre os sintomas do assédio, e as 
síndromes  
que podem acarretar no indivíduo; e, por fim, apresentamos um caso real de 
processo contra agressão e assédio contra uma profissional de Secretariado 
Executivo.  
Palavras-chave: Assédio Moral. Secretariado Executivo. Direitos 
Profissionais.   



9) A SECRETÁRIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: PRINCIPAIS 
ABORDAGENS TEÓRICAS ANTONIO,Priscila MassaroleFrate;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: Este trabalho visa a importância da Secretária Executiva na 
Organização de Eventos. Apresentando, em primeiro lugar, a definição de 
evento e seu significado, objetivos e resultados, mostramos os tipos de 
eventos e suas características. Em um segundo momento, este trabalho tem 
como objetivo principal refletir sobre o papel da Secretária Executiva na 
Organização de Eventos, concluindo, assim, com informações sobre etiquetas 
e vestuário para um evento.  
Palavras-chave: Secretária Executiva, Eventos e Organização  

10) EMPREGABILIDADE DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO 
EXECUTIVO  
GABALDI,Elaine Aparacida;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar os principais 
conceitos e panoramas relacionados à empregabilidade do profissional de 
Secretariado Executivo. Para tanto, objetivamos observar o papel da 
Secretária nas empresas, ressaltando os elementos que caracterizam a 
profissão e que condicionam a geração de empregos na área. Sendo assim, 
valemos da leitura de obras teóricas  
como as de Garcia (1999), Medeiros (2003) e Carvalho (2004), os quais nos 
permitem reconhecer aspectos administrativos, psicológicos e mesmo 
mercadológicos da entrada desta profissão na sociedade moderna. Por 
conseguinte, abordamos o cargo de Secretária Executiva, ressaltando a  
origem e o significado do vocábulo “Secretária, a evolução da profissão de 
Secretária e o quadro profissional; analisamos a Secretária Executiva 
moderna, esclarecendo sua formação e ética; e, por fim, verificamos quais as 
características necessárias ao exercício do cargo e que condicionam fatores de 
empregabilidade na área.  
Palavras-chave: Empregabilidade. Secretariado Executivo. Mercado de 
Trabalho.  

10) A EVOLUÇÃO DO SECRETARIADO EXECUTIVO ENQUANTO 
PROFISSÃO: EDUCAÇÃO E  
ENSINO  
ESTEVES,Alessandra Teles;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 



Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola; Docentes do Curso de 
Secretariado Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apontar as principais 
dificuldades relacionadas à entrada do profissional de Secretariado Executivo 
no campo científico-acadêmico, considerando a formação na área que é 
extremamente vinculada ao mercado de trabalho efetivo. Para tanto, nos  
valemos da análise de currículos de instituições de Ensino Superior que 
apresentam em seu quadro o curso de graduação ou pós-graduação em 
Secretariado. Procuramos, ainda, observar questões como as relacionadas à 
formação de profissionais docentes, voltando-nos para as obras de Bolzan 
(2002),  
Castanho e Castanho (2004) e Castanho e Veiga (2001), os quais trabalham 
com a formação e capacitação de professores de ensino universitário. 
Notamos, em nossa pesquisa, que quando o profissional da área secretarial 
opta por se dedicar à docência, depara-se com um suporte bibliográfico  
pouco especializado, encontrando entraves para seu desempenho eficaz e para 
a disseminação da possível atuação como professor.  
Palavras - chave: Docência. Secretariado Executivo. Ensino Superior.   

11) A SECRETÁRIA E A COMUNICAÇÃO INTERNA DAS EMPRESAS: 
O USO DAS NOVAS REDES SOCIAIS  
SILVA, Danatiele Aparecida Guimarães;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: Este trabalho tem por objetivo observar qual o papel dos novos 
meios de comunicação e das novas redes sociais na comunicação interna de 
Secretárias Executivas dentro das empresas modernas. Para tanto, 
apresentamos as principais formas de comunicação utilizadas pelas empresas,  
trançando um histórico de sua evolução, assim como dedicamo-nos à 
investigação das redes sociais como meios de difusão de informação que 
podem promover maior agilidade e rendimento nas trocas de conhecimentos 
entre os setores empresariais. Notamos que, embora estas redes tenham uma 
grande utilização entre os meios sociais modernos, algumas empresas ainda 
parecem desconsiderar  
os possíveis benefícios da gestão de informações via web, tarefa esta que 
poderia ser atribuída ao núcleo secretarial das organizações.  
Palavras-chave: Comunicação Interna das Empresas. Secretária Executiva. 
Redes Sociais e Web.  

12) AS LEIS QUE REGIMENTALM A PROFISSÃO DE SECRETARIADO 
EXECUTIVO: O  
CONTEXTO BRASILEIRO  
SILVA, Joicy Nunes da Silva;  



Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O principal objetivo do presente trabalho é abordar a formulação de 
normas que  
regulamentam a atuação como secretária (o) executiva (o) no Brasil. Para 
tanto, abordamos o histórico  
do surgimento das leis trabalhistas no país, dando ênfase às questões 
relacionadas ao conceito de  
emprego, assim como buscamos observar as leis que caracterizam, 
diretamente, a atividade  
secretarial. Notamos que o Brasil é o pioneiro na regulamentação desta 
profissão, e embora em alguns  
países existam cursos para profissionalização nessa área, somente no Brasil 
ela é reconhecida como  
profissão.  
Palavras-chave: Secretária executiva. Regulamentação. Mercado de Trabalho.   

13) A SECRETÁRIA EXECUTIVA NO CONTEXTO DO 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  
LONGHI,Larissa Cristina;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo mostrar as principais funções 
atribuídas a uma Secretária Executiva no processo de recrutamento e seleção 
de empresas e organizações. Para tanto, abordamos os principais conceitos 
relacionados a esses procedimentos, assim como as teorias administrativas 
atreladas a essa atividade. Por fim, tratamos da Secretária e das posturas por 
ela  
adotadas em um processo de recrutamento, assim como das possíveis 
atribuições voltadas a esta profissional no âmbito da seleção de profissionais 
dos vários setores de uma empresa.  
Palavra-chave: Secretária Executiva. Recrutamento. Seleção.   

14) GLOBALIZAÇÃO: INFLUÊNCIAS E REPERCUSSÕES PARA O 
PROFISSIONAL DE  
SECRETARIADO EXECUTIVO  
BORGES, Lucineia da Silva;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 



Grandes Lagos  
Resumo: Nesta pesquisa abordamos o conceito de Globalização associado à 
formação da profissão de Secretariado Executivo. Analisamos as possíveis 
influências causadas ao profissional no desempenho de suas aptidões em 
virtude das mudanças decorrentes da Globalização, tendo este profissional 
que assumir papéis polivalentes para a administração de informação com 
eficiência, eficácia, conhecimento técnico, conhecimento humano, 
conhecimento habitual, possuindo equilíbrio  
emocional para enfrentar obstáculos. Para tanto, partimos, principalmente, dos 
pressupostos teóricos de Ianni (1999a;1999b). Este trabalho mostra o contexto 
global da sociedade moderna, a evolução da profissão, às mudanças no perfil 
deste profissional, suas adequações às exigências do mercado e  
principalmente as atividades desempenhadas no mundo globalizado.  
Palavras-chave: globalização. profissão de secretariado executivo.  

15) O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E O PAPEL DO 
PROFISSIONAL DE SECRETARIADO  
EXECUTIVO  
MONTEIRO, Marimei;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O presente estudo procura realizar, por meio da investigação de 
obras teóricas acerca do tema planejamento estratégico, como por exemplo, os 
constructos de Costa (2007), Drucker (1999), Medeiros (2005), Hernandes 
(2005) e Soares (2012), uma análise do papel desempenhado pelo profissional 
de Secretariado Executivo na assessoria e gestão de projetos de planejamento 
empresarial, baseando-nos, principalmente nos pressupostos de que a/o 
secretária/o apresenta, em  
sua formação, capacitação para gerir atividades (conhecimentos, habilidades e 
atitudes) próprias à profissão e para interatuar em diferentes departamentos e 
setores de uma empresa, além de relacionar-se diretamente com clientes e 
fornecedores, ganhando, com isso, um importante papel como facilitador(a) 
dos processos de gestão estratégica. 
Palavra-chave: Secretariado Executivo. Planejamento Estratégico. Gestão 
Empresarial.   

16) A JORNADA DE TRABALHO DO PROFISSIONAL DE 
SECRETARIADO EXECUTIVO:  
QUESTÕES LEGAIS NO ÂMBITO TRABALHISTA  
RIBEIRO,Nathália Pereira;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 



Grandes Lagos  
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais 
questões que envolver o processo de organização da jornada de trabalho do 
profissional de Secretariado Executivo. Para tanto, procuramos observar a 
carga funcional atribuída às Secretárias dentro de uma organização, buscando  
relacional o tema aos contructos de trabalho e emprego desenvolvidos na 
leitura teórica da administração. Dessa forma, abordamos, primeiramente, a 
formação da leis trabalhistas no Brasil, dando ênfase às discussões sobre 
jornada de trabalho, assim como procuramos observar a carga horária de uma 
profissional da área, a qual ocupa o cargo em uma empresa da região de São 
José do Rio Preto. Buscamos, com isso, salientar que, em muitos casos, as 
atribuições e os horários das Secretárias não condizem com as funções 
estabelecidas pela legislação brasileira para este setor.  
Palavras-chave: Leis Trabalhistas. Jornada de Trabalho. Secretária Executiva.  

17) O PERFIL DO SECRETARIADO EXECUTIVO E AS NOVAS 
COMPETÊNCIAS E  
EMPREENDIMENTOS GERENCIAIS  
LEONEL,Roseli Lorena;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: No presente trabalho serão apresentadas as competências 
secretariais, apontando a  
importância das habilidades que o profissional deve exercer em suas 
atividades, e as competências  
tanto no setor privado ou público, governamental ou não e as que mais se 
destacam no presente  
século. Para tanto, nos valemos das obras de Neiva e D’Elia (2009) e de 
Mattos (2000), os quais  
dispõem sobre os principais atributos dos profissionais dentro de um 
regimento administrativo, assim  
como também observamos a Lei 7377 que caracteriza o exercício da profissão 
de Secretariado  
Executivo. Procuramos, como isso, compreender quais principais 
características relacionais ao bom  
desempenho profissional na área, salientando as novas atribuições 
concernentes à sociedade  
moderna.  
Palavras-chave: Secretária Executiva. Competências. Empreendimentos 
Gerenciais.   

18) O SECRETARIADO EXECUTIVO: PROFISSÃO REGIMENTADA 
SOB A ÉGIDE DE UM CÓDIGO DE ÉTICA  
SILVA, Thaís Cristine da,  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 



Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: Em nosso trabalho, buscamos observar quais os principais 
repercussões da criação de uma Ética profissional voltada diretamente ao 
Secretariado Executivo. Para tanto, abordamos o conceito de ética aplicada à 
sociedade e ao código de conduta, pois no mundo em que vivemos hoje está 
cada vez  
mais difícil encontrar pessoas com comportamento e atitudes éticas, assim 
como destacamos a importância da Ética empresarial e como ela influi no 
bom comportamento de cada profissional, tratando do código de ética 
desenvolvido para a profissão de Secretariado Executivo. E, por fim, 
verificamos como esse código influi nas relações de trabalho da secretária 
dentro de uma organização e como ele é de extrema importância para o bom 
desempenho da profissão de forma ética.  
Palavras-chave: Secretariado Executivo. Ética. Código de Conduta.  

19) A SECRETÁRIA EXECUTIVA NO MUNDO EMPRESARIAL 
MODERNO  
JOANELLI, Vittoria Gomes;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SERPA. Talita;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: O principal objetivo de nosso trabalho é demonstrar o papel da 
Secretária Executiva no mundo empresarial moderno, analisando suas 
competências e habilidades necessárias para obter sucesso na profissão. Para 
tanto, abordamos as principais mudanças ocorridas na sociedade, bem  
como no mundo empresarial, traçando um panorama histórico concentrado 
principalmente nos séculos XX e XXI. Por fim, tratamos das consequências 
da evolução tecnoempresarial para a profissão de Secretária Executiva, 
objetivando nossa pesquisa na necessidade de reordenação de suas 
competências e habilidades.  
Palavras-chave: Secretariado Executivo. Evolução Tecnoempresarial. Mundo 
Empresarial Moderno.   

20) ÉTICA, DIREITOS FUNDAMENTAIS E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL. 
SARTI, Rafaela Fernanda;  
POLONI, Juliana Gesteira;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
CERVI, Carina Aparecidaa;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 



Grandes Lagos  
Resumo: O trabalho pretende demonstrar que outra ética é possível: a ética 
que opera dentro da vida empresarial e que dá tranquilidade a seus 
funcionários, às famílias destes, à vida em comunidade, aos  
acionistas, aos consumidores, aos clientes, aos fornecedores, graças ao papel 
que as empresas têm de cumprir tanto com a função social (no âmbito interno 
da empresa) quanto com a responsabilidade social (no âmbito externo da 
empresa) que lhes cabe. Uma vez assegurada à conduta ética no interior da 
empresa, o contato com o exterior também requererá um comportamento 
visível, transparente,  
franco, onde os resultados dos negócios produzidos pela corporação devem 
apoiar as iniciativas sociais da coletividade. Portanto, é um dever da empresa 
ser socialmente responsável. A Sustentabilidade, por sua vez, é o resultado 
das ações humanas fundadas na ética e tem por base a transversalidade das 
políticas públicas.  
Palavras Chave: Ética, Empresa, Coletividade, Sustentabilidade, Comunidade.  

21) ENDOMARKETING  
SIUFFI,Rosangela Santos Lima;  
FAQUINI, Roseli Fernandes;; Acadêmica do Curso de Secretariado 
Executivo da União das Faculdades dos Grandes Lagos  
SCARDOVA. Andrezza Prado;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
RESUMO: Endomarketing tem como definição a aplicação de técnicas e 
princípios do marketing, voltadas para dentro da organização. Com isso 
apresentamos uma forma de melhorar a gestão empresarial, com a 
implantação de um programa de endomarketing, que possui algumas fases 
básicas: diagnostico da situação da empresa, definir a forma de comunicação 
eficaz, desenvolver a  
imagem da empresa perante os funcionários, determinar formas de 
desenvolver os profissionais e pesquisas internas para acompanhar o 
desenvolvimento. Investindo principalmente no potencial humano trazendo 
grandes benefícios para as organizações, conseguindo não só melhorar a 
qualidade  
de vida dos funcionários, mas atingir maiores índices de lucratividade para a 
empresa, pois quando o funcionário se torna responsável pelo negócio e se 
satisfaz com seu trabalho, gera resultados muito mais eficientes.  
Palavras-chave: Endomarketing, Pessoas, Empresa.   

22) Assédio Moral no Ambiente do Trabalho  
PASSOS, Karen;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SCARDOVA. Andrezza Prado;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  



Resumo: O Assédio Moral é a conduta abusiva, através de gestos, palavras, 
comportamentos, atitudes, que atende, por sua repetição ou sistematização 
contra a dignidade ou integridade física de um cidadão, ameaçando seu 
empreso ou degradando o ambiente de trabalho.  
A iniciação trata como um alerta para os trabalhadores para que saibam que 
Assédio Moral é crime e tem punição e direito de indenização.  
Palavra-Chave: assédio, moral, ambiente ,trabalho.  

23)LIDERANÇA  
SANTOS, Solange Moreira;  
DAVANÇO, Renata;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
CERVI,Carina Aparecida;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo Dentro de qualquer organização, existem trabalhadores que se 
destacam em meio a outros. Estes são denominados líderes. Quando 
pensamos em liderança, logo nos vem à mente uma posição  
de evidência em que todos obedecem às ordens impostas pelo líder. Porém, 
um verdadeiro líder não  
manda, ele prestigia fazendo com que todos saiam ganhando.  
Um líder sabe a maneira como lidará com cada um dentro da empresa, 
respeitando suas características individuais. É nessa maneira de lidar com 
pessoas que está à diferença entre líder e chefe. Essas peculiaridades de líder 
são conquistadas por meio de um conhecimento de si mesmo. Este por sua 
vez é fruto do desenvolvimento de competências emocionais.  
Com uma boa liderança todos conseguem conviver em harmonia e respeito 
dentro do ambiente de trabalho e isso, consequentemente, trará benefícios 
para os próprios trabalhadores e também para a empresa.  
Palavras-chave: Liderança, Pessoas, Competências Emocionais e Benefícios.   

21) MARKETING PESSOAL NO AMBITO PROFISSIONAL  
TORRES, Claudia Lourenço Ferraz;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
CERVI, Carina Aparecida;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
Resumo: Observar a importância que esse tema possui, e quão é importante 
para nossa vida pessoal e profissional, pois não basta somente distribuir 
cartões, montar redes sociais, participar de eventos diversos isso é só um 
passo para todo o processo de desenvolvimento.  
E como devemos nos preocupar para o aumento de nossas experiências, 
aperfeiçoamento e conhecimento; portanto o marketing pessoal é uma 
ferramenta de valorização do ser humano em todos os seus atributos e 
características.  



Em suma, Marketing Pessoal passa por treinamento, atitude, relacionamento 
pessoal e interpessoal, divulgação e o principal desenvolvimento contínuo.  

22) PERFIL E COMPORTAMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA E 
MODERNA E O NOVO TEMPO  
AVEIRO, Tatiane;  
CAMILLO, Thamires de Almeida;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
CERVI, Carina Aparecida;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
WERNECK, Alexandre Lins;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
RESUMOEsta pesquisa científica tem como objetivo divulgar a profissão 
Secretariado Executivo para obter a sua  
valorização bem como a de seus profissionais, além de contribuir com sua 
evolução e destacar sua importância no capitalismo contemporâneo. Esse 
ofício vem se desenvolvendo e crescendo rapidamente, conquistando assim, 
um espaço de destaque no mercado de trabalho. O artigo aborda o  
início e a evolução histórica do Secretariado Executivo, da secretária no novo 
tempo e a quebra de paradigmas. Antigamente existia apenas como uma 
posição de trabalho, sendo regulamentada como profissão pela Lei nº. 
7.377/85, de 30 de setembro de 1985. O profissional é considerado até o 
presente momento como Factotum, e muitos ainda sofrem com o preconceito 
e o assédio sexual oriundos de seus subordinadores, decorrente da 
proximidade e do convívio no ambiente corporativo.  
Palavras-Chaves: Secretária Executiva, Secretária Moderna, Comportamento, 
Perfil e Novo Tempo.   

23)A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL  
RIBEIRO, Luciana Aparecida;  
BOTTARI, Dayane;  
Acadêmica do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
CERVI, Carina Aparecida;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
RESUMO: O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a Sustentabilidade nas 
empresas e relatar algumas atitudes que são tomadas para satisfazer a 
responsabilidade social que lhes são devidas diante da realidade do nosso 
Planeta e explicitaremos sobre o Projeto de Sustentabilidade da empresa  
Unilever .Objetivamos também apresentar a falta de conscientização e de 
projetos funcionais , que são justificados por mitos e inverdades. Em seguida, 
explicar o termo greenwash que dissocia mensagem e realidade. E, 
finalmente, apresentar dicas de economia que praticadas por todos serão de 
grande relevância para a salvação do Meio Ambiente e seres Humanos.   



24) VESTUÁRIO PROFISSIONAL  
IONDA, Juliana Ribeiro;  
ANTONIO, Natalia Pereira;  
Acadêmicas do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
SCARDOVA. Andrezza Prado;  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso de Secretariado Executivo da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos  
RESUMO: O vestuário profissional nos dias de hoje está muito abrangente. 
Mas nem todos sabem como se vestir e o que se pode usar e o que não pode. 
O objetivo deste trabalho é informar e ensinar como se vestir e também como 
se sentir bem e passar uma boa impressão no ambiente de trabalho, ou em 
ocasiões formais.  
Palavras-chave: Vestuário. Ambiente de trabalho. Vestir-se bem.  

RESUMOS – SERVIÇO SOCIAL  
1) POLÍTICA DE SAÚDE DO HOMEM: RESISTÊNCIAS NA ADESÃO  
VIEIRA, Maria Lúcia de Souza; NADAI, Mariza  
UNILAGO  
RESUMO  
O objetivo desse trabalho é discutir a Saúde do Homem enquanto política 
pública para a população masculina na faixa etária dos 20 aos 59 anos, bem 
como apresentar as estratégias adotadas para romper a resistência masculina 
no cuidado com sua saúde e a adoção de medidas preventivas que contribuam 
de modo efetivo para a redução das doenças e da mortalidade, por meio do 
enfrentamento dos fatores de risco.  
PALAVRAS CHAVE: Saúde do Homem – Fatores de Risco – Prevenção   

2) A PROFISSÃO DE CUIDADOR DE IDOSOS  
BOTELHO, Suelene Aparecida (1º ano de Serviço Social - Unilago)  
ALMEIDA, Denise Rack de (Docente do Curso de Serviço Social – Unilago)  
Resumo: O objetivo desse resumo estendido e apresentar e conhecer projeto 
de lei, que institui a profissão de cuidador de idosos. A população brasileira 
está envelhecendo. Pesquisas apontam que em 2050 haverá cerca de 63 
milhões de idosos, tendo uma distribuição de 172 idosos para cada 100  
jovens. O projeto de Lei (284/11) que regulamenta a profissão “cuidadores de 
pessoas idosas” foi aprovado no dia 12/09/2012, de acordo com o projeto, o 
profissional que desempenha a função, terá que ser maior de 18 anos, que já 
tenham concluído o segundo grau completa e o curso de qualificação 
específica ou que trabalhem na área há pelo menos dois anos comprovados 
serão dispensados do  
curso de qualificação. Um dos pontos do texto do projeto é a inserção destes 
profissionais em estados e municípios, integrando-os às equipes públicas de 
saúde e assistência social. A profissão é classificada como “trabalhador 
doméstico”, tendo o direito igual a uma doméstica ou babá. Os direitos  
trabalhistas assegurados são: registro na carteira de trabalho; salário mínimo, 
13º salário e férias de 30 dias; repouso semanal (preferência domingo); 
licença gestante de 120 dias, estabilidade no emprego  



por 05 meses após o parto; aposentadoria; aviso prévio de 30 dias; auxilio 
doença pelo INSS; seguro desemprego (se recolheu fundo de garantia por 
tempo de serviço, por pelo menos 15 meses); vale transporte; juntamente com 
o empregador recolher o INSS; finalmente, como todo trabalhador doméstico, 
fundo de garantia opcional pelo empregador. Segundo informações publicadas 
pela  
Associação de Cuidadores de Idosos de Minas Gerais (Acimg), primeira 
entidade oficial da categoria, estima-se que no Brasil há cerca de 200 mil 
profissionais na área. Concluí-se que o projeto de lei, é importante e busca 
atender as demandas dos profissionais, cuidadores de idosos acompanhando 
também o desenvolvimento etário da sociedade brasileira. Palavras - chave: 
idoso, cuidadores de idosos ,projeto de lei   

3) O ASILO DE ANTES PARA INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA HOJE  
ABREU, Amanda Cristina  
NADAI, Mariza  
UNILAGO  
RESUMO  
Com o objetivo de compreender o surgimento das instituições asilares no 
Brasil e por que esse modelo de atendimento ainda é tão requisitado nos dias 
de hoje, ainda que existam institutos protetivos aos idosos. O estudo 
compreende uma revisão bibliográfica de artigos por busca virtual 
considerando a inexistência de obras no acervo da biblioteca e nas instituições 
asilares. Incluímos  
como parte dessa pesquisa a história do Asilo São José de Olímpia/SP, que foi 
registrada por um de seus fundadores permitindo que da memória não se 
apague os longos anos de sua existência.  
Palavras Chave: Idoso – Asilo - Institucionalização   

4) MEDIAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS  
CAPUTI, Lesliane  
MENEZES, Cristiane A. P.  
REIS, Conceição das Dores  
PEDROSO, Drielly Rocha  
VIEIRA, Maria Lucia,  
MATOS, Valdirene Freitas  
TEIXEIRA, Zaila V. G..  
UNILAGO  
RESUMO  
Este Artigo tem como objetivo analisar os Movimentos Sociais presentes nas 
Instituições de Ensino  
Superior. A referência de análise é a mediação para discutir as 
imediaticidades presentes no âmbito da singularidade e compreender suas 
manifestações no contexto geral da universalidade e a criação de políticas 
como resposta às demandas instituídas. Adotar a mediação como método de 
análise é buscar  
o mediato da realidade estudada visando entender os movimentos na busca da 
transformação e/ou superação da realidade estudada.  



Palavras Chave: Instituições Movimentos Sociais Mediação.  

RESUMOS – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  
1) A INFLUÊNCIA DOS NOVOS MECANISMOS FISCAL/CONTÁBIL 
NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.  
Marcos Alexandre da Silva (Unilago; Sistemas de Informação)  
Orientação: Prof. Esp. Ermerson Rogério de Souza.  
Na era da globalização que vivemos, as ideias são aplicadas quando uma 
oportunidade se depara com  
estas, dando, então lugar aos empreendimentos. Nesse sentido, quando 
apresentamos uma ideia inovadora para o mercado, é importante saber o que o 
mercado procura e deseja. No entanto, ao mesmo tempo, nos deparamos cada 
vez mais, com as obrigações impostas pelo governo. É neste aspecto, que o 
profissional de Sistemas da Informação tem grande importância, desde a 
estruturação  
do sistema, para que a empresa possa cumprir com tais obrigações.Como 
profissional de Sistemas da Informação é preciso auxiliar na melhor utilização 
dos recursos disponíveis no sistema em uso, alem de 
estar preparado se adaptar de acordo com as necessidades e aplicar essas 
inovações na empresa, auxiliando os responsáveis por cumprir as obrigações 
na melhor forma para executá-las.   

2) CONSULTORIA VERDE E ENGENHARIA DE SOFTWARE  
Patrícia Paula dos Santos Batista (Unilago; Sistemas de Informação)  
Rodrigo Aparecido da Silva (Unilago; Sistemas de Informação)  
Orientação: Prof. Esp. Ermerson Rogério de Souza.  
O mercado comerciário é um meio que tem crescimento constantemente. No 
entanto, conforme as cidades se expandem ,os mesmos tendem a ter o mesmo 
ritmo. Sendo assim, temos um cenário relativamente confortável para se 
investir, pois sempre haverá demanda por produtos que  
possam suprir suas necessidades, no caso programas confiáveis e de boa 
qualidade. Assim, o negócio  
de Tecnologia Sustentável para as empresas do interior de São Paulo, que são 
carentes tanto no  
conceito quanto na prática, pode se tornar uma grande fonte de renda, além de 
estar contribuindo com  
o meio ambiente, já que a ideia é fazer sistemas voltados à sustentabilidade. 
Uma verdade é que a maioria dos CEO'S (ChiefExecutiveOfficers que são os 
Presidentes, Proprietários e  
Sócios)desconhecem a prática verde na infraestrutura tecnológica, que pode 
ser empregada e trazer benefícios no custo final das finanças.  
TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA  
1) INTERPRETAÇÃO DA LEI E SUA IMPORTÂNCIA NO RAMO 
ALIMENTÍCIO  
Arythuza Lima Dourado (UNILAGO, Tecnologia em Gastronomia)  
Diego Augusto dos Santos (UNILAGO, Tecnologia em Gastronomia)  
João Henrique Oliveira Costa (UNILAGO, Tecnologia em Gastronomia)  
Maurício Alves de Barros (UNILAGO, Tecnologia em Gastronomia)  
Profa. Ellen de Lima Borges (UNILAGO)  



As Boas Práticas de Fabricação representam um conjunto de medidas e ações 
que devem ser adotadas pelos estabelecimentos produtores e manipuladores 
de alimentos, garantindo assim a qualidade sanitária e a conformidade com 
lei. O presente trabalho teve como objetivo interpretar uma das principais leis 
vigentes do ramo alimentício, além de transformá-la em um material didático. 
No qual  
um grupo de alunos do curso de Tecnólogo em Gastronomia estudaram a lei 
em sua íntegra e posteriormente interpretaram e a transformaram em um 
material ilustrativo. Ao término do trabalho observou-se uma maior 
familiarização com a lei em estudo e sua melhor interpretação.  

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA  
1) ESTUDO DA DOENÇA DO ALZHEIMER  
Fábio Vinícius Portilho (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Jorge André 
Batista Lara Palma (Unilago,  
Biomedicina), Jessica Ferreira dos Santos (Unilago, Biomedicina), Claudia 
Maria G. Gonçalves Franchi  
(Unilago), Graziele Aparecida Chiuchi Garcia (Unilago)  
A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que tem início em áreas 
límbicas da região têmporo-medial. Seu desenvolvimento é lento, progressivo 
e compromete o cérebro, causando atrofia, sendo seus principais sintomas a 
perda gradual de memória, a perda de habilidade para a realização  
de tarefas complexas (PASCALE, 2002), contudo, a causa de morte mais 
frequente é a pneumonia, porque à medida que a doença progride o sistema 
imunológico deteriora-se, o que aumenta o risco de infecções. Atualmente 
existe uma melhor compreensão que a doença afeta pessoas tanto abaixo, 
como acima dos 65 anos de idade. Consequentemente, a doença é, agora, 
referida como uma demência pré-senil, ou senil, de tipo Alzheimer, 
dependendo da idade da pessoa em causa. (OLIVEIRA  
ET AL, 2005). Seu diagnóstico é baseado na história clínica do paciente, na 
utilização de critérios sistematizados, nos exames laboratoriais e de neuro 
imagem, pois possuem a característica de permitir a realização de uma análise 
bioquímica “in vivo” não invasivo o que determina um diagnóstico com maior 
acurácia (ENGELHARDT et al, 2001). O presente trabalho tem como 
objetivo orientar e descrever os métodos de diagnostico e de tratamento da 
Doença de Alzheimer. 2) ESTUDO DOS BURACOS NEGROS 
UTILIZANDO-SE O TENSOR MÉTRICO – RELAÇÕES COM A TEORIA 
DA RELATIVIDADE GERAL  
Claudia Maria G. Gonçalves Franchi (Unilago), Graziele Aparecida Chiuchi 
Garcia (Unilago), Paulo da Cunha Camillo (Unilago)  
O fluxo de Ricci é uma ferramenta analítica e, um análogo da equação do 
calor para a geometria, um processo difusivo que atua sobre as métricas de 
uma variedade Riemanniana e assim, pode ser utilizado na matemática para 
entender a topologia de variedades e também no estudo das teorias 
geométricas. Sendo assim, a curvatura de Ricci desempenha um papel 
importante na Teoria da Relatividade Geral, uma teoria geométrica, em que é 
o termo dominante nas equações de campo de  
Einstein. O presente trabalho tem como principais objetivos desenvolver e 
aplicar técnicas de fluxo de Ricci à Relatividade Geral, no caso, uma métrica 



Riemanniana tridimensional assintoticamente plana como um conjunto de 
dados iniciais para equações de Einstein e estabelecer relações e comparações 
entre os mesmos.    

3) GLUCARATO99MTC UMA NOVA PERSPECTIVA NA DETECÇÃO 
DO TUMOR DE MAMA: MODELO EXPERIMENTAL EM RATAS  
Kleber R. Sant’Anna, (Unilago/Famerp), Lívia C. Ferreira (Famerp), Debora 
Ap. P. C. Zuccari (Famerp),  
Claudia Maria G. Gonçalves Franchi (Unilago), Fábio Vinicius Portilho 
(Unilago, Tecnólogo em Radiologia), José Augusto Araujo Nunes (Unilago, 
Tecnólogo em Radiologia) 
O Glucarato99mTc é um traçador utilizado na pesquisa de necrose 
miocárdica, e também com possíveis indicações na detecção tumoral 
(FINUCANE, 2011). Dentre os diversos radiofármacos utilizados atualmente, 
ainda não existe um  
específico para a identificação do câncer de mama. A aquisição de imagens 
cintilográficas in vivo em modelos animais de  
laboratório pode contribuir para o desenvolvimento de novos radiofármacos 
na detecção precoce de tumores e metástases. Assim, o objetivo desse estudo 
foi avaliar o potencial uso do Glucarato99mTc como um marcador eficaz e 
não  
invasivo de tumores mamários induzidos pelo carcinógêno (9,10 – dimetil 
-1,2-benzoantraceno) DMBA em ratas Wistar. 
Durante o estudo foram utilizadas três ratas Wistar, sendo uma controle e duas 
induzidas pelo DMBA, via gavagem. Após a detecção tumoral, os animais 
foram acompanhados por 9 semanas, com exames cintilográficos periódicos a 
cada 3  
semanas. O radiofármaco utilizado foi o Glucarato99mTc na dose de 700uCi. 
As imagens, da região anterior do abdômen, foram adquiridas aos 10 e 60 
minutos após a administração endovenosa do traçador, num total de 600 
kilocontagens. As  
imagens estáticas da região abdominal das ratas revelaram acentuada 
concentração do Glucarato99mTc nos rins e na bexiga, e discreta/moderada 
concentração no fígado, tanto no animal controle quanto no grupo 
experimental. Observouse uma concentração progressiva do radiotraçador na 
região mamária onde era palpada a tumoração conforme o crescimento do 
mesmo durante o acompanhamento. A tumoração detectada nas imagens 
obtidas pela marcação do  
radiofármaco foram comprovadas por necropsia após a eutanásia dos animais. 
A partir dos estudos concluiu-se que a frutose é uma molécula que é 
metabolizada pela célula em anaerobiose e sua concentração nas células 
tumorais é  
determinada pela hipóxia que culmina em necrose, presente nas células 
tumorais. O Glucarato99mTc é uma molécula estruturalmente semelhante a 
frutose e entra na célula quando seu metabolismo passa a ser anaeróbico. Por 
isso seu  
uso pode ser comprovado como marcador de áreas isquêmicas do miocárdio 
(IPEN,2011). Desta forma, nossos resultados demonstram que houve uma 



concentração do Glucarato99mTc em células neoplásicas de mama, sugerindo 
sua  
utilização na clínica como uma técnica confiável e não invasiva e 
proporcionando condutas terapêuticas específicas.  

4) ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA  
Fábio Vinícius Portilho (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Jorge André 
Batista Lara Palma (Unilago, Biomedicina),  
Jessica Ferreira dos Santos (Unilago, Biomedicina), Claudia Maria G. 
Gonçalves Franchi (Unilago), Graziele Aparecida  
Chiuchi Garcia (Unilago)  
A Ressonância Magnética possibilita uma imagem extremamente detalhada 
da estrutura do cérebro. Quando uma imagem é colocada em sobre a outra, 
registrada uns meses depois é possível ver mudanças num estádio recente, 
numa  
determinada parte do cérebro. (OLIVEIRA ET AL, 2005). Sendo assim, o 
objetivo do presente trabalho é realizar um estudo sobre os fundamentos da 
técnica de Ressonância Nuclear Magnética para a aquisição de imagens bem 
como  
suas funções e aplicações em relação ao meio de diagnóstico por imagens e 
também a capacidade Espectroscopia cerebral de prótons.   

5) A IMPORTÂNCIA DO AUTO-EXAME PARA PREVENÇÃO DO 
CÂNCER DE MAMA  
Érica Rejane A. G. Costa (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Fernanda de 
Marco (Unilago), Claudia Maria G.  
Gonçalves Franchi (Unilago)  
O câncer de mama é uma doença que pode atingir tanto homens como 
mulheres, porém é mais comum em mulheres acima dos 50 anos de idade. 
Esta patologia ocorre quando as células mamárias sofrem mutação e passam a 
se dividir e se reproduzir de forma desordenada. Existem vários fatores de 
risco que contribuem para o seu desenvolvimento, dentre elas pode-se citar, 
idade, fatores genéticos, alimentação, exposição a radiações, uso excessivo de 
hormônios, entre outros. O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais 
frequente no mundo e no Brasil os dados continuam elevados, provavelmente 
porque a doença ainda é diagnosticada em estagio avançado. Uma das formas 
de prevenção é o auto-exame, aproximadamente 80% dos tumores são 
descobertos pela própria mulher ao palpar suas mamas, porém um dos fatores 
que dificulta o tratamento é o estagio avançado em que a doença é descoberta. 
No Brasil, muitas mulheres ainda morrem em decorrência do câncer de mama 
ao esconderem a doença por terem medo e vergonha. O  
ideal seria que todas as mulheres á partir dos 40 anos de idade realizassem 
anualmente exame de mamografia, pois este exame é capaz de detectar lesões 
não palpáveis, colaborando assim para um diagnóstico precoce da doença. O 
objetivo fundamental do auto-exame é fazer com que a mulher conheça 
detalhadamente as suas mamas, o que facilita a percepção de quaisquer 
alterações, tais como pequenos nódulos nas mamas e axilas, saída de 
secreções pelos mamilos, retrações e mudanças na cor da pele.  



 
6) ESTUDO DE CASO DE CONDROMALÁCIA PATELAR  
Fabio Vinicius Portilho (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Jorge André 
Batista Lara Palma (Unilago, Biomedicina),  
Jessica Ferreira dos Santos (Unilago, Biomedicina), Claudia Maria G. 
Gonçalves Franchi (Unilago), José Henrique dos  
Santos (Unilago).  
A Condromalácia é uma doença que afeta os tecidos conjuntivos que reveste a 
delimitação nodular da Patela e atinge grande parte da população que sofre 
com dores nas articulações do joelho É caracterizada por dor, edema e 
crepitação retropatelar, descrita como uma desconfortável sensação rangedora 
(Asplund, 2004), assim como por um aumento da sensibilidade local que está 
associada ao desequilíbrio funcional do músculo quadríceps femural (Moore 
& Dalley, 2001), especialmente com a atrofia do músculo vasto medial (Guo 
et al., 1996), e com o encurtamento do trato iliotibial (Post, 1998), sendo 
tratada por acompanhamento fisioterápico. O exame realizado para detecção 
da Condromalácia Patelar mais indicado é a Ressonância magnética devido à 
precisão dos cortes e à qualidade de imagens, não sendo possível diagnosticar 
através de exame de raio X convencional.   

7) ESTUDO DA PATOLOGIA “INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO – 
IAM”  
José Augusto Araújo Nunes (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Wellington 
de Lima Moisés (Unilago, Tecnólogo em  
Radiologia), Claudia Maria G. Gonçalves Franchi (Unilago), José Henrique 
dos Santos (Unilago)  
O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é um processo de necrose de parte do 
músculo cardíaco por falta de aporte adequado de nutrientes e oxigênio. O 
IAM é causado pela redução do fluxo sanguíneo coronário de magnitude e 
duração suficiente para não ser compensado pelas reservas orgânicas. A causa 
habitual da morte celular é uma isquemia no músculo cardíaco, por oclusão de 
uma artéria coronária. A oclusão se dá em geral pela formação de um coágulo 
sobre uma área previamente comprometida por aterosclerose causando 
estreitamentos luminais de dimensões igualitárias. O tratamento desta 
patologia busca diminuir o tamanho do infarto e reduzir as complicações pós 
infarto. O objetivo do presente trabalho é realizar a descrição da patologia, 
suas causas e formas de tratamento.   

8) USO DA IRRADIAÇÃO COMO MÉTODO DE CONSERVAÇÃO DE 
ALIMENTOS  
Lucas Rafael Balbino (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Roberta Baria 
Amaral (Unilago, Tecnólogo em Radiologia),  
Claudia Maria Gregorini Gonçalves Franchi (Unilago),  
Graziele Aparecida Chiuchi Garcia (Unilago)  
A necessidade de se conservar os alimentos surge pelo fato de um terço da 
produção mundial ser desperdiçada, o que corresponde a 1,3 bilhões de 
toneladas de produtos. Entre os métodos utilizados para conservação de 
alimentos, pode-se citar: congelamento, secagem, enlatamento, preparação de 
conservas, pasteurização, fermentação, resfriamento, armazenamento em 



atmosfera controlada, fumigação química, aplicação de aditivos e 
conservantes, além da irradiação.  
A irradiação é uma técnica eficiente na conservação dos alimentos, pois reduz 
as perdas naturais causadas por processos fisiológicos, como: brotamento, 
maturação e envelhecimento, além de evitar o desenvolvimento de bactérias e  
fungos. Diversos alimentos podem ser irradiados, como: cebola, alho, batata, 
frutas, verduras, carnes e peixes. Porém, há alimentos que não podem ser 
submetidos a este processo de conservação, como: leite, iogurte e alimentos 
muito gordurosos. Observa-se, que, em geral, a irradiação de alimentos, 
minimiza as perdas de diversos alimentos, prolongando sua vida de prateleira, 
apesar de alguns alimentos sofrerem modificações de odor, cor, sabor, textura 
e de alguns nutrientes, como vitaminas.  

9) EFEITOS DAS RADIAÇÕES E A IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO 
RADIOLÓGICA 3 
Sara Gonçalves Bispo (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Lucimaura Souza 
de Deus (Unilago, Tecnólogo em  
Radiologia), Claudia Maria G. Gonçalves Franchi (Unilago), Graziele 
Aparecida Chiuchi Garcia (Unilago) 
A radiação X foi descoberta em 1895 por Roentgen, quando este fazia 
experiências com descargas de alta tensão em  
tubos contendo gases. Esta descoberta deflagrou uma série de experimentos 
para avaliar as características, potencialidades e aplicações das radiações em 
vários ramos de atividades, sendo que uma das principais aplicações das  
radiações é na área médica. Com o uso no diagnóstico por imagem, os efeitos 
nocivos das radiações sobre os seres vivos começaram a ser observados, 
estabelecendo-se assim, uma série de normas para a manipulação de 
equipamentos que trabalham com radiações. A legislação estabelece, por meio 
das Normas Técnicas Gerais de Radioproteção, medidas que visam à defesa 
de pacientes e profissionais, expostos a radiações ionizantes.   

10) GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS RADIOATIVOS NA ÁREA DA 
SAÚDE  
Mayara Caroline Ferreira (Unilago, Tecnologo em Radiologia), Vanessa 
Alves de Paula (Unilago, Tecnologo em  
Radiologia), Aline Chitero Bueno (Unilago), Maria Angélica Marques Pedro 
(Unilago)  
As características perigosas inerentes aos rejeitos radioativos produzidos na 
área da saúde, a exemplo da área radiológica, exigem a adoção de uma série 
de medidas que visam assegurar a proteção da saúde humana e do meio esses 
materiais possam causar. A gerência segura de rejeitos radioativos abrange 
um conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas na  
coleta, segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte, 
armazenamento, controle e eliminação ou sua deposição final. A partir de uma 
pesquisa de levantamento bibliográfico, o presente trabalho pretende 
descrever os sistemas de gerenciamento de rejeitos radioativos na área da 
saúde.    



11) DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO SISTEMA URINÁRIO  
Guilherme Biazi Martins (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), Claudia Maria 
G. Gonçalves Franchi (Unilago), José  
Henrique dos Santos (Unilago)  
Os órgãos urinários compreendem os rins, que produzem a urina, os ureteres 
ou ductos, que transportam a urina para a bexiga, onde fica retida por algum 
tempo, e através da uretra é expelida do corpo. A regulação da concentração 
de substâncias excretadas na urina permite que o corpo controle a 
concentração de substâncias no sangue de modo a aumentar a homeostase dos 
líquidos corporais. Em nosso sistema urinário há um par de rins que recebe o 
sangue através das artérias renais chamadas de arteríolas aferentes. Cada uma 
dessas arteríolas se conecta a um néfron e se ramifica, formando um novelo 
chamado de glomérulo renal. O sangue chega até os rins pelas artérias renais e 
entra nas arteríolas do glomérulo renal em alta pressão, forçando o líquido 
constituído de água e pequenas moléculas como ureia, glicose, aminoácidos e 
sais a saírem para a cápsula renal. A cápsula renal é a estrutura em forma de 
taça situada na extremidade do néfron. Em seu interior encontramos o 
glomérulo renal. Esse líquido que sai do sangue é conhecido como filtrado 
glomerular ou urina inicial. Esse filtrado sai da cápsula renal e vai para o 
túbulo renal ou néfrico. O túbulo renal é uma das estruturas que compõem o 
néfron, sendo composto por três regiões: o túbulo contorcido proximal, a alça 
néfrica ou túbulo reto e o túbulo contorcido distal. É no túbulo proximal que 
ocorre, por meio de transporte ativo, a reabsorção de moléculas úteis ao 
organismo, como glicose, aminoácidos e sais. Depois de formada, a urina sai 
dos rins pelos ureteres.  
Os ureteres são tubos que conduzem a urina até a bexiga urinária. A bexiga 
urinária é uma bolsa com parede muscular que se localiza na pelve. É na 
bexiga que a urina se acumula e é lançada para fora através de um tubo 
chamado de uretra.  

12) ESTUDO DA PATOLOGIA “TUBERCULOSE PANCREÁTICA” 4 
Wellington de Lima Moisés (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), José 
Augusto Araújo Nunes (Unilago, Tecnólogo em  
Radiologia), Claudia Maria G. Gonçalves Franchi (Unilago), José Henrique 
dos Santos (Unilago)  
O pâncreas é uma glândula mole, lobulada, de coloração rosa- acinzentado, 
medindo de 12 a 15 cm, que se estende quase transversalmente através da 
parede posterior do abdome do duodeno até o baço, atrás do estomago. Suas 
células secretoras, piramidais, acinares estão dispostas em grupos em forma 
de frasco ou tubulares. A tuberculose é uma doença comum, mas o 
envolvimento do pâncreas é raro, e os primeiros casos foram descritos por 
Auerbach em 1944. A patogênese da tuberculose pancreática não é bem 
conhecida, tem sido sugerido que os bacilos alcançam o pâncreas por 
disseminação linfo – hematogênicade uma tuberculose primária ou 
secundária, a lesão primária pode ser intestinal com envolvimento pancreático 
através dos linfonodos retroperitoneais o quadro clínico é bastante variável, 
muitas vezes mimetizando um quadro de adenocarcinoma pancreático. Assim, 
o objetivo do presente trabalho é descrever a patologia “Tuberculose 
Pancreática”, seus sintomas, métodos de diagnóstico, casos clínicos e 



tratamento da doença.   

13) ESTUDO DA PATOLOGIA “PNEUMONIA”  
Wellington de Lima Moisés (Unilago, Tecnólogo em Radiologia), José 
Augusto Araújo Nunes (Unilago, Tecnólogo em  
Radiologia), Claudia Maria G. Gonçalves Franchi (Unilago), José Henrique 
dos Santos (Unilago)  
A pneumonia é uma doença inflamatória no pulmão afetando principalmente 
os alvéolos. A Pneumonia pode ser causada por vários micro-organismos 
diferentes, incluindo vírus, bactérias, parasitas ou fungos. Esta doença é muito 
frequente e afeta pessoas de todas as idades. Metade dos casos de pneumonia 
é causada por bactérias e, destas, o pneumococo é o mais frequente. 
Normalmente a doença se desenvolve quando, por algum motivo, há uma 
falha nos mecanismos de defesa do organismo. Dentre as maneiras de se 
diagnosticar e se controlar a pneumonia estão os exames radiológicos.  
Sendo assim, os objetivos do presente trabalho são descrever a patologia e os 
exames radiológicos indicados para seu controle e diagnóstico.   

14) DISPLASIA COXOFEMORAL EM CÃES  
Joselaine Aparecida Lobregat (Unilago, Tecnólogo em Radialogia),  
Crislene Barbosa de Almeida (Unilago)  
A displasia coxofemural (DCF) é a doença ortopédica hereditária mais 
comum nos cães, nas raças grandes ou gigantes, como Rottweillers, Pastores, 
São Bernardos e Filas, e principalmente em animais que tem um crescimento 
muito rápido (ROCHA et al., 2008). Esta doença se caracteriza pela má 
formação da articulação coxofemural, ou seja, a inserção do membro traseiro 
na cintura pélvica. As articulações coxofemorais de cães que eventualmente 
desenvolvem displasia são estrutural e funcionalmente normais ao 
nascimento. Os sinais clínicos da DCF variam amplamente, podendo 
apresentar claudicação uni ou bilateral, dorso arqueado, peso corporal 
deslocado em direção aos membros anteriores, com rotação lateral desses 
membros e andar bamboleante. As manifestações clínicas nem sempre são 
compatíveis com os achados radiológicos (BRASS, 1989). Os primeiros 
sintomas aparecem principalmente por volta dos 4 aos 7 meses de vida, 
quando o animal afetado começa a mancar e sentir dor quando anda, 
principalmente nos pisos mais escorregadios.  
Devido a dificuldade para andar, o cão pode não mexer o membro e o 
músculo pode atrofiar. Métodos radiográficos como o RX convencional 
ajudam a diagnosticar precocemente a displasia coxofemoral em cães, 
auxiliando no tratamento adequado e na qualidade de vida do animal não 
causando nenhuma agressão ao mesmo (AGOSTINHO et al., 2010). O 
objetivo deste trabalho foi conhecer a doença por meio da revisão 
bibliográfica e dar o diagnóstico correto pela  
radiografia, considerando posição e métodos adequados para um diagnóstico 
definitivo.  

TECNOLOGIA EM RECURSOS HUMANOS  
1) AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 5 
PIQUETTI, Juliana Andrigo;  



Acadêmica do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da 
União das Faculdades dos Grandes Lagos  
ALEXANDRE,Kethi Cristina do Rosario Squecola;  
Docentes do Curso Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos  
Resumo: O propósito deste trabalho é apresentar a metodologia da 
pesquisa-ação, enquanto alternativa possível para analisar e avaliar a prática 
docente.  
Analisar como a ação pedagógica nas instituições, pode oferecer relevante 
contribuição para tal revisão e para a qualificação do trabalho docente. Dessa 
maneira, o presente estudo poderá contribuir para a elaboração de programas 
direcionados à formação e aprimoramento de professores com competências e  
habilidades direcionadas ao processo de ensino-aprendizagem.  
Palavras-chave: avaliação. Prática docente.   

2) O leitor em foco: estratégias de persuasão e convencimento em textos 
verbais e não verbais”  
Discente: Dulcelena Garcia  
Docente: Profa. Dra. Nilze Maria de Azeredo Reguera 
Curso: Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  
UNILAGO – União das Faculdades dos Grandes Lagos  
Por meio de uma abordagem persuasiva, com a finalidade de transmitir a 
mensagem que “para estar seguro no campo da  
saúde se faz necessário obter um convênio médico”, as revistas de planos de 
saúde objetivam alcançar o maior público possível, fornecendo-lhe a ideia de 
amparo e segurança. Estas revistas são, assim, exemplo de uma nítida 
estratégia de convencimento e são utilizadas a fim de propiciar aos seus 
leitores um contexto ideal de saúde, satisfação e prazer. A presente pesquisa 
tem como objetivo analisar as estratégias de convencimento e de persuasão 
nessas revistas. Supõese que nos textos verbais e não verbais que compõem 
esses periódicos, é notória a fixação da ideia, ainda que implicitamente, de 
que o leitor deve se sentir vulnerável e inseguro se não contratar um convênio 
médico. Em associação a essa estratégia, investiga-se em que medida se teria 
a ideia de um atendimento personalizado, de maior qualidade e  
rapidez, sempre enfatizado por meio de construções verbais, adjetivos e 
imagens que evidenciam aspectos positivos (como sorrisos ou relaxamento) e 
de autoconfiança.  
Palavras-chave: estratégias, persuasão, convencimento. 
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