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APRESENTAÇÃO

Seja bem-vindo ao XIII Encontro de Iniciação Científica, XI Mostra de Pós Graduação
e a III Mostra de Extensão do Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA, que
foi realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2016. O evento é organizado pela PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão em parceria com coordenadores,
docentes, funcionários e alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e ensino médio.
O tema escolhido para o evento foi “Produção da ciência em rede: perspectivas e
desafios”. Neste sentido, nos referimos às redes como elos interinstitucionais,
internacionais e interdisciplinares, que suprimem barreiras geográficas, formativas,
culturais e sociais. Em um mundo cada vez mais conectado, as práticas científicas têm
sido impactadas por um volume alto de informações, fontes e métodos que ganham
novos contornos por meio dessas interações, construídas com base nas relações entre
pessoas, disciplinas, competências, conhecimentos e habilidades.

De forma prática, a Instituição tem estabelecido parcerias com Instituições nacionais e
internacionais, agregando novos parceiros acadêmicos e, internamente, a interlocução
entre o ensino médio (Instituto Santa Teresa, Escola Estadual Prof. Luiz de Castro Pinto
e Escola Técnica Estadual Pe. Carlos Leôncio da Silva – ETEC – Centro Paula Souza),
cursos de graduação e pós-graduação. Destacamos neste ano o apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP por meio de auxílio/modalidade
Organização de Reunião Científica.
Neste ano a temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT foi definida
como “Ciência alimentando o Brasil”, tema escolhido para a 13ª edição da Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). A motivação para a escolha baseia-se na
decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que proclamou 2016 como o Ano
Internacional das Leguminosas (AIL).
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE UMA CISTÉRNA RESIDENCIAL DA CIDADE
DE GUARATINGUETÁ – SP
PREPARAÇÃO E USO DE COLEÇÕES OSTEOLÓGICAS COMO INSTRUMENTOS DE
ENSINO
“SANTAS CRUZES” LOCUS DE NUCLEAÇÃO DE RESTAURAÇÃO AMBIENTAL.
METODOLOGIA POR ABANDONO E REGENERAÇÃO ESPONTÂNEA, UM RISCO PARA O
BIOMA MATA ATLÂNTICA
IMIGRAÇÃO ORIENTAL PARA O VALE DO PARAÍBA
ESTRUTURAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DE MÍDIAS DIGITAIS E DESENVOLVIMENTO DO
PLANEJAMENTO DE CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS PARA A CANDIDATA A
VEREADORA DA CIDADE DE APARECIDA ELIZETEREIS
REALIDADE AUMENTADA APLICADA À PUBLICIDADE E PROPAGANDA
VIOLÊNCIA ENTRE OS JOVENS
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TEORIA HIPODÉRMICA
RESULTADOS DECORRENTES DA CRIAÇÃO DE UM DIRETÓRIO ACADÊMICO PARA O
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NO UNIFATEA
ENSAIO FOTOGRÁFICO SOBRE A MODA COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E
INDIVIDUALIDADE
PESQUISA SOBRE A IMPORTÂNCIA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS INTERNOS NA
FACULDADE
E AGORA MÃE? REVISTA PARA GESTANTES DO VALE DO PARAÍBA
STAR WARS: A FORÇA QUE MUDOU O MUNDO
ROTEIRO HISTÓRICO CULTURAL DE LORENA – SP
CONCIENTIZAÇÃO SOCIAL NO USO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:
UMA ANÁLISE EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA
EFEITOS TÓXICOS DO FORMOL E SUA APLICAÇÃO COMO ALISANTE CAPILAR
CRIANÇA E TECNOLOGIA: NOVAS EXPERIÊNCIAS DA INFÂNCIA
LUGAR DE IDENTIDADE: TEMPO E ESPAÇO NAS CONSTRUÇÕES IDENTÁRIAS
A PEC 65 E O PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL: UM RECORTE SOBRE A
INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DA SOCIEDADE CIVIL EM QUESTÕES DE MEIO
AMBIENTE NAS ESTRATÉGIAS DO GOVERNO
TOXICIDADE DO FLÚOR
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA HIDROPÔNICO RECICLÁVEL E DE BAIXO
CUSTO, PARA O CULTIVO DE HORTALIÇAS DE USO MEDICINAL EM PEQUENAS
ÁREAS
NITRATOS E NITRITOS: BENEFÍCIOS E TOXICIDADES
CÃO DOMÉSTICO (CANIS FAMILIARIS), CÃO ANTROPOMORFIZADO?
DOENÇAS TROPICAIS: CHIKUNGUNYA
IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NO HOSPITAL
DENGUE: ORIGEM, ESPÉCIE E TRATAMENTO
ESTUDO DA VIABILIDADE DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE ENCAPSULADA EM
MATRIZ POLIMÉRICA NATURAL
SABONETEIRA PARA VIAGEM
CRIANÇA E TECNOLOGIA: NOVAS EXPERIÊNCIAS DA INFÂNCIA
DESIGN E TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS: O USO
DE TERRAS DE DIATOMÁCEAS EM CARGA NO GESSO PARA MANUFATURA DE
IMAGENS SACRAS NO MUNICÍPIO DE APARECIDA, SP, BRASIL
ESTUDO DE ETNOECODESIGN DE IMAGENS SACRAS EM GESSO: ANÁLISE DE
MODELO SUSTENTÁVEL DE NICHO DE DESCARTE

Avaliação do comportamento da corrosão na relação aço estrutural e
concreto com adição de casca de ovos como reforço mecânico aplicado
a indústria de construção civil: Fase 2
¹Ana Carolina Rodrigues Ribeiro – Graduanda em Arquitetura e Urbanismo
¹Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
Área do conhecimento: Engenharia de Materiais/Exatas
Resumo
A indústria da construção civil consome 50% dos recursos mundiais,
convertendo-se em uma das atividades menos sustentáveis do planeta. No entanto, nossa
vida cotidiana desenvolve-se em ambientes edificados: vivemos em casas, viajamos
sobre estradas, trabalhamos em escritórios e nos sociabilizamos em bares e restaurantes.
A civilização contemporânea depende de edificações para seu resguardo e sua
existência, mas nosso planeta não é capaz de continuar suprindo a atual demanda de
recursos. O concreto é um dos materiais mais utilizado do planeta, ficando atrás apenas
do recurso natural água. Sendo assim, o processo de fabricação tem um impacto muito
grande no meio ambiente, o que exige que sejam estudadas novas alternativas para
diminuir estes efeitos negativos. A principal matéria prima na fabricação do cimento é a
rocha calcária que é rica em Carbonato de Cálcio (CaCO3e) e tem a sua composição
parecida com a composição da casca de ovo. Contudo o presente trabalho utiliza o pó de
casca de ovos como aditivo do concreto. Este projeto tem por finalidade desenvolver um
novo produto visando à sustentabilidade e promovendo a inovação a partir de um
material que atualmente é resíduo em aterros sanitários. Os principais objetivos deste
trabalho são: Avaliar a resistência mecânica, patologia, perda de massa e absorção de
água do concreto com aditivo de pó de casca de ovos; Fazer o estudo do comportamento
da corrosão na relação aço estrutural e concreto; Estudar a aplicação deste novo produto
na indústria da construção civil; Analisar a diminuição do impacto consequente do
descarte de resíduos de casca de ovo no meio ambiente. Foi realizado a preparação do
molde para o corpo de prova com garrafa pet de 600 mL. A garrafa foi seccionada a
exatos 122 mm de altura, foi adicionado o concreto e introduzido o vergalhão (Aço CA
50 – 3/8) com 120 mm de altura com um gancho soldado para auxiliar na exposição do
corpo de prova que ficará suspenso. O concreto com a adição de casca de ovo teve um
tempo de cura de 7 dias e após a cura foi removido o molde. Foi realizado o diagrama
de raio x da amostra, onde apresentou todos os picos de difração, que são característicos
de Cálcio (Ca). Foi realizada a microscopia eletrônica de varredura (MEV) para
determinar os aspectos morfológicos das partículas da amostra de pó de casca de ovo.
Observou-se que as partículas tem forma irregular, resultante do processo de trituração.
Contudo, foi observado que a amostra possui uma vasta gama de tamanhos de
partículas, e elevada porosidade. O presente trabalho está em processo de estudo. Os
próximos passos serão a confecção dos corpos de prova para a exposição em diferentes
meios: Rural, salino, industrial e urbano. Com tempo de exposição de 30, 45, 60 e 100
dias. Serão elaborados três tipos de composição: Concreto padrão, concreto com aditivo
de 5% (sob a quantidade de cimento) de pó de casca de ovos, concreto com aditivo de
10% (sob a quantidade de cimento) de pó de casca de ovos. Durante este período serão
acompanhadas as variáveis climáticas: temperaturas (mínimas e máximas), umidade,

precipitação, velocidade do vento e incidência de radiação ultravioleta e índice de
ultravioleta instantâneo (sob condições de nebulosidade). Os dados serão coletados por
meio do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) por meio do acervo de imagens da Divisão de Satélites e
Sistemas Ambientais (DSA). De modo geral, a casca de ovo de galinha é um material
rico em cálcio que poderia representar uma nova alternativa para a indústria da
construção civil, podendo ser utilizada como aditivo do concreto. Além disso, trata-se
de um resíduo sem uso especifico que é descartado no meio ambiente em grande
quantidade. O material desenvolvido deve ser estudado a partir de resultados obtido por
ensaios realizados com os corpos de prova.
Palavras-chave: Corrosão; Aço estrutural; Casca de ovo; Construção civil; Novos
materiais.

O estudo da norma ISO 9001 numa empresa de pequeno porte do
setor metalúrgico
¹Lucas Alves da Silva – Mestrando PPG-DTI
¹Luiz Fernando Vargas Malerba Fernandes – Graduando em Administração
¹Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro - Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Administração/Ciências Sociais Aplicadas

Resumo
O sistema de gestão da qualidade ISO 9001 é o modelo mais utilizado
atualmente nas empresas brasileiras, esta norma busca auxiliar as organizações a
padronizar seu sistema de gestão permitindo aprimorar sua habilidade em fornecer
produtos e serviços com qualidade, satisfazendo as necessidades dos seus clientes. O
objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo da norma ISO 9001 numa pequena
empresa metalúrgica e usinagem sediada em Canas-SP. Com atividade adicional a
proposta de inovação tecnológica que norteia a avaliação do sistema de gestão e a
proposta de melhoria na produtividade, qualidade, mapeamento dos processos, instrução
de trabalho e a criação do manual da qualidade. A metodologia aplicada no projeto
consistiu nas seguintes etapas: A definição da problemática de pesquisa, visita técnica,
mapeamento do processo (SIPOC), fluxograma da empresa, instrução de trabalho,
desenvolvimento do manual da qualidade e o estudo da norma ISO 9001. Para auxiliar
no desenvolvimento das ações da organização, destacam-se algumas ferramentas de
gestão da qualidade, as quais serão abordadas a seguir. Dentre elas, tem-se: gráfico de
Pareto, diagrama de causa e efeito, histograma, diagrama de dispersão, mapeamento de
processos e 5W1H (o quê, por quê, onde, como, quem, quando). Os resultados obtidos
diante a criação do manual da qualidade e a instrução de trabalho baseou-se no uso da
norma ISO 9001 com proposta de melhoria continua, no processo de fabricação,
propondo sobretudo um padrão de qualidade na cadeia produtiva da empresa (matéria
prima, produção, acabamento e entrega). Por meio do manual da qualidade, instrução de
trabalho e com a certificação da empresa contribuíra com padrão de qualidade, redução
de tempo produção, maior produtividade, redução de não conformidade, satisfação dos
clientes e lucratividade. Com o aperfeiçoamento e implementação da norma ISO na
empresa deve-se ter um planejamento estratégico, pois o mesmo permitiu que se tivesse
maior clareza das decisões a serem tomadas a partir do estudo da norma. As decisões
não apenas financeiras, mas decisões também incluindo a contratação de novos
funcionários, a quantidade a ser recrutada e a competência requerida com a melhoria
dos resultados a partir de treinamentos, qualificações, instrução de trabalho, manual da
qualidade e o aperfeiçoamento dos funcionários. A norma propõe uma abordagem
sistêmica, com melhoria contínua, coletivas, visando a objetivos maiores, diferenciais e
competitivos que se sustentem ao longo do tempo. Assim com ações no sistema de
gestão de qualidade na empresa o aumento da capacidade produtiva, melhorias,
tecnológicas e na produção e abordagens de marketing. Sem a padronização dos
processos, as medições e monitoramentos sistemáticos, a mais desperdícios de material,
tempo, processos e circulação dos operadores. Portanto a da norma ISO 9001 propõe

um sistema mais objetivo e centrado, pois implementando os sistemas da qualidade para
gerenciar, as empresas terão uma resposta com mais qualidade, produtividade,
sustentabilidade e lucratividade.
Palavras-chave: ISO 9001; Empresa de pequeno porte; Setor metalúrgico; Gestão da
qualidade; Administração.

Menopausa: Marco do envelhecimento feminino
¹Natália Lemes Siqueira Aguiar de Souza – Graduanda em Enfermagem
¹Prof. Dra. Claudia Lysia de Oliveira Araújo – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Enfermagem/Saúde
Resumo
Fases ou períodos marcam a vida das mulheres, marcos concretos e objetivos,
que sinalizam as diferentes passagens do seu viver, sendo uma dessas fases a
menopausa, que é quando a mulher, em geral na faixa etária de 40 aos 60 anos (ou
meia-idade), tem o cessamento da capacidade reprodutiva ― com repercussões muito
relativas e particulares, mas consideráveis em seus efeitos subjetivos, e que se
desdobram, positiva ou negativamente, à velhice. Este estudo tem o objetivo de
conhecer a produção relacionada à percepção do conhecimento das mulheres sobre essa
fase da menopausa, quais os impactos que lhe são relacionados, como estes podem ser
enfrentados e, a partir daí, ressignificados. Trata-se de um estudo descritivo,
exploratório, com abordagem qualitativa, do tipo revisão bibliográfica, e realizado a
partir de determinados critérios de inclusão: que abordem especificamente a temática
proposta; em língua portuguesa; disponíveis na sua íntegra nas bases de dados
selecionadas; restritos aos últimos quatorze anos (2000-2014). Como resultados, foram
encontrados 21 artigos relacionados à busca empreendida e, justamente por apenas oito
atenderem ao elenco de critérios propostos, é que se buscou desdobrarem-se um pouco
mais as reflexões; enfatiza-se que é importante, acima de tudo, que as mulheres tenham
acesso à informação científica em saúde para que possam compreender, no seu processo
de envelhecimento, as mudanças da menopausa, e continuarem se preparando para sua
entrada na velhice. Sintetizando as discussões encontradas na literatura sobre a questão
da menopausa, entende-se esta como parte, ou fase, do complexo fenômeno do
envelhecimento feminino e, embora não seja considerada uma patologia, entretanto, está
associada a sintomas, sinais físicos e subjetivos, que podem comprometer o bem-estar, a
qualidade de vida das mulheres. Dadas as limitações deste estudo, espera-se que o
levantamento de parte da literatura brasileira sobre a menopausa ― acontecimento de
um certo período da vida de uma mulher normalmente dentro do que é tido como meiaidade ―, receba a continuidade na direção de se elaborarem futuros estudos mais
exaustivos, ampliando, assim, o conhecimento interdisciplinar produzido no Brasil
sobre essa temática.
Palavras-Chave: Saúde; Menopausa; Envelhecimento feminino; Enfermagem

Ambientes digitais de aprendizagem: processos cognitivos na formação
do leitor crítico
¹Danilo Passos Santos – Graduando em Letras
¹Prof. Dra. Luciani Vieira Gomes Alvareli – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Letras/Humanas
Resumo
O presente relatório discute os níveis de formação literário-leitora em uma esfera
da educação: o ensino superior, atrelando-se aos conceitos de formação leitora,
sociedade e cultura, além de estratégias de mediação no processo de construção leitora.
A pesquisa aqui relatada faz parte de um projeto de pesquisa maior intitulado “o
encantamento da leitura: motivador para a reflexão crítica” e baseia-se na teoria
sóciointeracionista vygotyskiana em que o indivíduo constrói conhecimento em
coletivo. Metodologias foram estudadas e implementadas a fim de se buscar a formação
crítica e leitora com uma fundamentação teórica respaldada nas concepções de
Literatura e formação humanística, conforme preconiza Candido (2006), nos moldes da
formação crítica, segundo Freire (1996), além da teoria da formação leitora com estudos
literários, segundo Guinski (2008), por exemplo. Atualmente a pesquisa está em sua
segunda fase, que visa à análise da formação cognitiva do discente em ambientes
digitais. Como resultados parciais, percebeu-se que o acesso dos discentes às disciplinas
de literatura para a formação docente foi diferente das aulas de Literatura durante o
ensino médio. As metodologias de ensino se repetem ao comparar-se o uso do quadronegro e de debates para a aquisição do conhecimento. Porém, as sequências didáticas
adotadas na graduação sofrem alterações, uma vez que, os conteúdos discutidos em
Literatura Brasileira I e Teoria Literária respaldam-se em críticos literários para o
detalhamento dos assuntos disciplinares. Este método é válido, tendo em vista que uma
das principais metas do curso pesquisado é a formação docente para a atuação nas
diferentes esferas da educação. As tecnologias, além da cognição e do conhecimento
sociocultural, também se mostram ferramentas motivacionais para a formação leitora.
Foi possível perceber que, através das tecnologias, é possível articular uma motivação
leitora (vide as escolhas de leituras através das mídias sociais) e concentrar uma leitura
dinâmica, a exemplo dos e-books e e-pubs que gradativamente têm atraído o público
leitor pela sua facilidade e comodidade. O uso dos recursos digitais dentro do ambiente
escolar favorece a formação leitora, visto que o indivíduo está inserido em uma
realidade tecnológica que faz parte da sua rotina de estudos e trabalho. No caso desta
pesquisa, até onde foi possível chegar, os discentes pesquisados demonstraram boa
apropriação de ambientes digitais, utilizando-se de recursos como a leitura de mídia, o
que contribuiu para a discussão acerca das tecnologias e das mídias como influência na
formação leitora.
Palavras-chave: Ambientes digitais; Aprendizagem; Ambiente escolar; Leitura;
Tecnologias.

Design e subjetividade: compreendendo o processo de criatividade,
emoção e cognição no desenvolvimento de produtos
¹Adriano Monteiro de Brito – Graduando em Design
¹Prof. Dr. Wellington de Oliveira – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Design/Ciências Sociais Aplicadas
Resumo
Nos últimos anos o desenvolvimento de produtos e serviços vem sendo cada vez
mais concorridos e empresas do mundo inteiro andam investindo em diversas pesquisas
para poderem alcançar cada vez mais seus consumidores. O desafio dos profissionais
que trabalham nessas empresas consiste em gerar maior satisfação/interação entre os
seus usuários de seus produtos/serviços. Neste sentido, e a pesquisa cientifica evoluindo
revela-se uma poderosa aliada para o alcance desses trazendo resultados. Nessa direção,
uma das respostas que as pesquisas trouxeram foi o “KANSEI ENGINEERING (KE),
que consiste em uma metodologia de desenvolvimento de produto, a qual traduz as
impressões, sentimentos e demandas dos usuários em soluções e parâmetros de projeto
concreto (Schütte, 2002, p.23)”, e vem sendo utilizada por diversas empresas
multinacionais para redimensionar os resultados almejados por elas no desempenho dos
produtos. O Brasil é um país que recentemente vem apostando no desenvolvimento da
metodologia Engenharia Kansei tanto no trajeto de pesquisas como em serviços e
produtos, sua relação apresentada na literatura brasileira é bastante simplificada, em
termos de detalhamento, comparativamente à literatura em outros países, que detalham
e aplicam a Engenharia Kansei de modo extensivo. Neste caso, as publicações nacionais
sobre o tema são incipientes. Nesta pesquisa, nossos objetivos é investigar a experiência
do usuário em momentos de interação com um produto especifico, a fim de
compreender as reações afetivas e emoções, indicando quais as propriedades deste
produto causam impacto nesta experiência. Para a consecução deste objetivo
utilizaremos o método Kansei que inclui um estudo em profundidade da experiência do
usuário e, consequentemente, na sua da incorporação no processo criativo do designer.
A aplicação da metodologia Kansei será executada com os alunos do 1º ano do Ensino
Médio no Instituto Santa Teresa (IST). O IST está situado no Vale do Paraíba, na cidade
de Lorena. É uma Instituição confessional católica, salesiana que fundamenta sua
missão no Evangelho e no Sistema Preventivo de Dom Bosco, no estilo feminino de
Madre Mazzarello. Como Instituição filiada à Rede Salesiana de Escolas está
sintonizado com os desafios educacionais do País e o seu projeto pedagógico trabalha
com as cinco principais habilidades: leitura e interpretação de diferentes linguagens;
escrita: produção de textos em diversas linguagens; expressão oral: exposição de ideias,
argumentação, análise; análise e interpretação de fatos e ideias e mobilização de
informações, conceitos e procedimentos.
Palavras-chave: Kansei; Reações afetivas; Interação do usuário; Design de produto.

Percepção dos materiais no desenvolvimento de joias de nióbio: design
e seleção dos materiais via aplicação do modelo Permatus
¹Mayara de Oliveira Alves – Graduando em Arquitetura e Urbanismo
¹Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Arquitetura e Urbanismo/Ciências Sociais Aplicadas

Resumo
O projeto visa desenvolver Joias em nióbio, a partir de elementos não visíveis a
olho nu e ter inspiração sob novos pontos de vista. A jóia será executada utilizando
Nióbio como material. O nióbio é um membro importante da família dos metais
refratários e reativos. Estudos foram feitos para definir suas características, e
desenvolveram-se vários métodos para suprir suas fraquezas, sendo o principal e mais
utilizado a composição de ligas. Na pesquisa, o metal será estudado e analisado em
todos seus aspectos químicos e físicos, como microestrutura e resistência. Após o
desenvolvimento das jóias, o produto será analisado utilizando a ferramenta
PERMATUS, que tem como base a interação entre o usuário e o produto. No projeto
desse produto busca-se um aspecto distinto dos demais produtos no mercado, além das
características necessárias para apreciação de seus consumidores. O ramo da joalheria é
bastante amplo e diversificado, então buscando a inserção de novas perspectivas para a
área, foi escolhido como material o nióbio, um metal abundante na crosta terrestre e
com 97,4% de suas reservas em território brasileiro. O diferencial buscado e encontrado
no nióbio foi sua condição de criação de uma camada de óxido com diferentes cores por
meio da anodização, que consiste em um tratamento de superfície por meio da imersão
do metal em banho eletrolítico, aplicando uma corrente elétrica para formação de óxido
em sua superfície. É necessário conectar o material a ser anodizado no polo positivo de
uma fonte de eletricidade, assim ao aplicar a corrente o material sofrerá deposição. Essa
camada concederá ao material maior dureza superficial e resistência à corrosão. O
projeto tem o objetivo de não só a criar o produto, mas também de analisá-lo utilizando
a ferramenta PERMATUS, estudando a interação entre o usuário e o produto, para
melhor atender as necessidades do cliente final. Os conceitos e técnicas de biônica
também serão aplicados aos estudos na etapa de criação e desenvolvimento das joias.
Para viabilizar o uso da biônica no projeto de produto é necessário que haja um estudo
básico sobre o sistema natural de interesse, e a pesquisa aplicada, em que o designer
aplique em seu produto as características em semelhança ao que existe na natureza, com
base nas informações obtidas pelo estudo básico. As etapas experimentais contarão com
análise de superfície por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV e
Microscopia Óptica.

Palavras-chave: Inovação; Nióbio; Jóias; Design de produto; Análise sensorial.

Desenvolvimento de tratamento de superfície em joias de Nb com base
na escala pantone
¹Luiz Felipe de Lima – Graduando em Arquitetura e Urbanismo
¹Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Arquitetura e Urbanismo/Ciências Sociais Aplicadas

Resumo
O Brasil detém as maiores reservas mundiais de Nióbio, seguidos de Canadá e
Austrália. Contudo, muitos brasileiros desconhecem essa informação e usufruem dos
benefícios/ lucros dessa riqueza natural. Por isso novas aplicações para o elemento são
bem-vindas. O uso do Nióbio no design de joia é um meio de valorizar a identidade
nacional e reafirmar a cultura brasileira, visto que o elemento é pouco abundante na
crosta terrestre. Esse metal é uma das substâncias de mais baixa concentração na crosta
terrestre, na proporção de 24 partes por milhão. Não é encontrado de forma elementar,
ou seja, é encontrado em minerais que são preparados para aderir à forma final. Na
natureza, há mais de 90 espécies minerais de nióbio conhecidos, porém as principais
fontes de Nióbio no Brasil e no mundo são: a Columbita-tantalita e o Pirocloro. Dessa
forma, o conceito de produto desenvolvido neste trabalho é a aplicação do nióbio em
joias, por seu um elemento tipicamente brasileiro, porém ainda desconhecido pela
própria população brasileira. Este trabalho estuda a relação das cores da camada de
óxido produzidas nos processos de anodização do Nióbio com a escala pantone. Este
processo acontece em uma célula eletrolítica, que é composta por dois eletrodos (inertes
ou não), uma solução eletrolítica e uma fonte. Em alguns metais (alumínio, nióbio,
tântalo, titânio, tungstênio, zircônio), esse processo tem resultados característicos na
formação da camada de óxido. Ao serem anodizados, obtém diferentes cores da camada
de óxido em sua superfície, variando de acordo com a intensidade da corrente aplicada.
Ainda em andamento, conclui-se a fase de caracterização micro estrutural do Nióbio por
meio de técnicas de Metalografia, MO, MEV e EDS. Ainda serão realizados ensaios de
anodização, onde serão estudadas as três variantes que podem influenciar no processo:
Tempo, Reagentes de eletrólitos e Voltagem, além de relacionar as cores dos filmes de
óxido com a escala pantone. O projeto em andamento contará os ensaios de anodização,
em que serão estudadas as três variantes que podem influenciar no processo: Tempo,
Reagentes de eletrólitos e Voltagem, além de relacionar as cores dos filmes de óxido
com a escala pantone.
Palavras-chave: Nióbio; Jóias; Design; Engenharia de Materiais; Pantone

O uso da taxidermia como instrumento de educação
¹Iolando Felipe de Castro – Graduando em Biologia
¹Prof. Dr. Ricardo Mendonça Neves dos Santos – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
O trabalho está sendo desenvolvido com o intuito de renovar métodos didáticos
dentro da sala de aula com auxílio de animais taxidermizados e aprimoramento de
técnicas de taxidermia envolvidos. Taxidermia é o processo de preparação de animais
mortos, através da conservação de sua pele, sendo atualmente usado para exibição ou
estudo (PRYBYSZ e DA CUNHA, 2011). Os animais utilizados compõem espécimes
de aves da coleção Zoológica do Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA,
doados pelo CETAS-IBAMA de Lorena/SP sob Nº002/14. A primeira etapa dos
procedimentos experimentais se iniciará com uma incisão longitudinal na região ventral
do animal, estendendo-se da cloaca até próximo ao osso esterno. Feito isso se inicia a
retirada da carcaça do animal, separando a pele do restante do corpo. Após toda a
limpeza da gordura excedente da pele, é empregado o ácido bórico na parte interna para
conservação da pele. A última etapa é constituída pela preparação do molde de
poliuretano para preenchimento do animal. Arames serão montados para moldar a
posição desejada do animal, reproduzindo o máximo de sua aparência em seu habitat
natural. Outras estruturas de arame passam posteriormente aos membros inferiores para
dar sustentação ao animal. Além das atividades práticas também está sendo realizada
ampla revisão, visando distinguir as diferentes metodologias atuais aplicadas,
possibilitando conhecer as diferentes contribuições sobre o assunto abordado. Até o
presente momento dois animais estão em processo de taxidermia, um papagaio
verdadeiro (Amazona aestiva) e um tuim (Forpus xanthopterygius). Os resultados
obtidos até a presente data mostram um grande avanço no aprendizado no
aprimoramento das técnicas de taxidermia. Os animais em fase de preparação até o
presente momento estão prestes a serem preenchidos pelos moldes poliuretano,
atingindo a fase final da montagem no processo de taxidermia. No segundo semestre de
2015, foi realizada a III Feira de Biociências das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila,
onde foram expostos animais já taxidermizados cedidos pela Polícia Ambiental do
município de Guaratinguetá. Durante esse evento, foi realizada a exposição de um
estande de zoologia de vertebrados onde foram apresentados ao público os processos de
taxidermia através do início da taxidermia do papagaio verdadeiro (A. aestiva).

Palavras-chave: Taxidermia; Aves; Biologia; Educação ambiental.

O etnoecodesign do ciclo de vida de imagens sacras: estudo de caso:
aparecida, São Paulo – fase 2
¹Cristiane da Silva Jacob – Graduando em Biologia
¹Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
O Etnoecodesingn trata-se de um estudo interdisciplinar onde o diálogo envolve
os critérios sociais e ambientais. O componentes etnoecológico se materializa no grupo
de artesãos tradicionais locais (mais de 100 anos explora a técnica e recurso natural
gesso). Na produção de imagens sacras, como souvenir, em Aparecida- SP, que contém
processos e materiais que contribuem significativamente para contaminação do
ambiente, durante a pré-produção, produção, pós-produção e descarte, principalmente
quando houve constatação, no projeto anterior, de matéria prima contaminada por
metais pesados. O cenário produtivo das imagens sacras é formado por
aproximadamente 50 pequenas oficinas artesanais, produtoras de souvenir para mais de
10 milhões de turistas que visitam o Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida
ao longo do ano, com perspectivas de crescimento significativo para os próximos 10
anos. Este projeto trata dos possíveis impactos causados pelo descarte das imagens, uma
vez danificadas, diretamente no ambiente por conta de eu uma pratica cultural
denominada de “Santa cruz”. O modelo de observação está sendo feito a partir da
produção de imagens sacras em gesso, usadas como souvenir para turistas, em
Aparecida, SP. O processo metodológico experimental inicia-se com a medição das
peças em laboratório e fotografias de suas superfícies com microscopia esteroscópica
para verificar seu grau de corrosão. Após essa etapa, as peças serão expostas ao
ambiente em um nicho de descarte construído e monitorado, em que haverão coletas
semanais de solo para medidas de suas características químicas por absorção atômica.
Os objetivos: 1. Mostrar a contribuição das atividades antrópicas de produção do Vale
do Paraíba e seu potencial de agravo ao solo local; 2. Criar lastro para fortalecer o
conceito de Etnoecodesign. O trabalho está sendo elaborado a partir de processos
laboratoriais que medem o desgaste das peças expostas ao ambiente e as possíveis
contaminações do solo local. Para tanto, foi construído um nicho de descarte comum na
região, uma Santa Cruz que está sendo monitorado semanalmente.
Palavras-chave: Etnoecodesign; Imagens sacras; Descarte; Contaminação do solo.

Identificação das Empresas que Empregam os Conceitos Ergonômicos
em suas Atividades no Município de Lorena/SP
¹Natalha Gabrieli Moreira Carvalho – Graduando em Design
¹Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Design/Ciências sociais aplicadas
Resumo
O trabalho visa conhecer o nível de aplicação dos conceitos ergonômicos pelas
empresas. Através do processo de identificação do perfil das empresas pesquisadas no
município de Lorena; realização de enquete com a sociedade produtiva das empresas;
constatação do nível de conhecimento e aplicação da ergonomia pelas empresas. Tais
processos serão obtidos através da elaboração de enquetes com perguntas abertas e
semi-abertas realizadas em uma pesquisa de campo. Por fim buscamos realizar a
apresentação dos resultados para a sociedade de Lorena e região e elaborar artigos a
serem submetidos em eventos científicos e periódicos. Como resultados obtidos,
ressalta-se que o site do LaErg sofreu alterações de grande valor para a difusão da
ciência, da pesquisa e dos princípios ergonômicos. Sua versão bilíngue, visa à difusão
dos conteúdos para as mais diversas culturas e a ampliação da rede de parcerias do
Laboratório. O alcance da sociedade civil também é uma importante interface do
projeto, em que a Ergonomia, quando aplicada corretamente, evita problemas de
saúde e reduz prejuízos na cadeia produtiva.
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Atividade antimicrobiana de extratos brutos de Olea europaea L.
¹Pedro Francisco Silva Ramos – Graduando em Farmácia
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Área do conhecimento: Farmácia/Ciências da saúde
Resumo
O estudo de compostos antimicrobianos em espécies vegetais apresenta grande
interesse para a indústria farmacêutica. Espécies vegetais são ricas em compostos
bioativos, como os antioxidantes e antimicrobianos. Os antibacterianos naturais podem
ser encontrados em folhas, ramos, flores, tubérculos e raízes, bem como em subprodutos
gerados pelo processamento de frutas, legumes e hortaliças. O Brasil é um considerado
um grande berçário botânico, com diversidade de espécies e fácil capacidade de
adaptação de exemplares de vários lugares do mundo. O uso etnomedicinal de
fitoterápicos no Brasil é amplamente praticado, uma vez que uma parcela da polução
tem pouco acesso a redes públicas de saúde. O uso das plantas medicinais tem permitido
conjuntamente com as pesquisas científicas ampliar a ação terapêutica através de
substâncias bioativas e complexos de princípios ativos encontrados nessas plantas.
Além disso, o país oferece uma imensa biodiversidade que pode contribuir
significativamente no desenvolvimento do campo da saúde em nível mundial,
fornecendo substâncias mais eficazes e menos tóxicas contra a resistência e o
surgimento de micro-organismos patogênicos. Neste contexto, o propósito deste
trabalho é avaliar a atividade antimicrobiana de extratos brutos de Olea europaea L.,
levando em consideração duas diferentes formas de secagem das folhas da oliveira. Na
segunda etapa do projeto será utilizado como modelo microbiano a bactéria Escherichia
coli. Os extratos brutos foram obtidos a partir de matéria-prima seca em forno com
circulação de ar e em temperatura ambiente, ambos obtidos por extração em soxhlet
empregando como solução extratora uma solução etanólica 70% V/V, que, em seguida,
foi secada em estufa a 70°C, de forma a evaporar o etanol presente nas amostras. Como
resultados obtidos, destaca-se que as folhas de oliveira apresentaram um teor de
umidade de 6,81 ± 0,42%. Este valor foi empregado nos cálculos de balanço de massa
no processo de extração. O processo de extração deste material mostrou uma
recuperação de extrativos de aproximadamente 18%. Após processo de extração, foram
obtidos em ambos os casos um volume de extrativo de aproximadamente 165 mL, que
foi levado para secagem e evaporação do etanol, com a finalidade de ser empregada na
etapa posterior.
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Cidades visuais: a fotografia na construção de identidades e
ressignificações urbanas
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Área do conhecimento: Comunicação Social/Ciências sociais aplicadas
Resumo
Esse trabalho tem como objetivo problematizar as significações da cidade de
Lorena - SP, a partir das visualidades construídas nas fotografias dos seus habitantes,
sobre seus espaços urbanos. Visa-se discutir a identidade dos sujeitos que dão vida à
cidade. O projeto se justifica pela importância da discussão sobre as identidades que se
constroem na experiência efetiva do lugar e são transportadas através das narrativas,
independente da linguagem utilizada. Esse projeto, ao problematizar as significações
dos espaços públicos, tem a possibilidade de discutir a identidade dos sujeitos que dão
vida à cidade, transformando-a de polis em urbs (PAIS, 2005). Para essa abordagem
prática serão escolhidos os colaboradores da pesquisa, para possibilitar um
levantamento de fotografias que tenham como cenário a cidade de Lorena. Em seguida,
com essas imagens em mãos, serão realizadas conversas com os jovens sobre as
histórias que as fotografias suscitam, buscando um diálogo que procure valorizar as
falas dos interlocutores e suas inferências sobre as fotografias da cidade. Na coleta de
informações dos pesquisados será utilizada a entrevista, mas do ponto de vista do
método sócio-histórico. Fotografia, identidade e cidade é uma tríade que pode promover
um encontro subjetivo entre os interlocutores, na ânsia de se reconhecerem parte
integrante de um espaço compartilhado por uma diversidade e multiplicidade subjetiva,
mas, que, todavia, se completam e se constroem mutuamente. Essa é uma maneira de
valorizar ainda mais as experiências vividas de cada participante da pesquisa. Uma
abordagem da cidade ou na cidade que resulta intersecções e convergências pode ser
classificada como socioantropológica. Nessa perspectiva, a abordagem etnográfica se
qualifica como a mais apropriada, valorizando a pessoa e a importância do que ela tem a
dizer. É na profundidade da fala, da conversa, do diálogo que o conhecimento vai
surgindo lentamente. Para que essa observação se concretize, um grupo de jovens do
Instituto Santa Teresa fará algumas incursões sobre a cidade de Lorena-SP. Nessas
andanças, a proposta será para que eles fotografem os lugares que eles acham
importantes. Com as fotografias em mão serão realizadas as entrevistas (citadas acima).
A partir das transcrições serão realizadas as análises, juntamente com o olhar sobre as
fotografias realizadas pelos jovens.
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Resumo
As experiências, na contemporaneidade, ganharam novas roupagens, novas
relações, novos jogos, novas interações, novos condicionamentos. A tecnologia tem um
papel fundamental nessas alterações, sobretudo, aquelas relacionadas com a produção
de imagem e difusão de informação. Diante desse cenário, como se configuram as
experiências da infância na atualidade, pois é uma geração que nasce incorporada às
novas tecnologias digitais? Dessa forma, problematizar as experiências da infância, a
partir da inserção da imagem na sua cotidianidade se configura o objetivo geral do
trabalho. Mapear os tipos de brincadeiras mais aceitas pelas crianças atualmente,
possibilitar um contato maior com universo da fotografia e discutir a interferência da
imagem fotográfica na relação da criança com o mundo compõem os objetivos
específicos. Um estudo antropológico, amparado pelo método etnográfico, dentro de
uma sala de aula da de 3º ano do ensino fundamental, do Instituto Santa Teresa, será o
caminho para alcançar tais objetivos. Chegar aos objetivos propostos necessita um
percurso bem traçado e uma caminhada sempre constante. Dar esses passos numa
direção correta é imprescindível para que os resultados apareçam de forma mais segura.
Diversas são as maneiras de se trabalhar a temática aventada. Cada uma traz suas
especificidades que podem ser tomadas como variáveis na coleta e na análise dos dados.
Nesse sentido, a etnografia, nos moldes da antropologia urbana, se configura um
método capaz de propiciar uma abordagem mais consistente para que se alcance os
resultados pretendidos. Suas técnicas de observação e de escuta possibilitam adentrar no
universo do Outro e de suas relações de forma aprofundada. Na coleta de informações
dos pesquisados será utilizada a entrevista, mas do ponto de vista do método sóciohistórico. Ao observarmos alguns alunos em seus afazeres escolares e momentos livres
de brincadeiras notamos que as crianças por sua natureza são curiosas, anseiam por
novas descobertas, vidrando com os novos desafios encontrados. Mas, se comparados
com as etapas do desenvolvimento infantil até a fase adulta, vemos que muitos aspectos
mudaram. Brincadeiras comuns como pega-pega, queimada ou qualquer atividade
coletiva saíram de moda, a tecnologia contribuiu radicalmente para a mudança no
comportamento infantil. O que se vê hoje é uma legião de crianças isoladas em “seus
mundinhos” entreditas com aplicativos eletrônicos e desinteressadas pelas coisas reais.
O trabalho vem se desenvolvendo de forma considerável. Há participação do aluno
bolsista e da co-orientação de maneira eficiente. A ida ao campo tem possibilitado bons
frutos e um repensar constante do trabalho como um todo. Acreditamos que o
desenvolvimento do projeto tem contribuído para um amadurecimento acadêmico e
científico do aluno os orientadores.
Palavras-chave: Fotografia; Infância; Comunicação social; Registros.

Desenvolvimento do documentário "Tecnologia Mineral Brasileira:
Recontando a História do Nióbio" - Fase II
²Mariana Lindsay Santos Ferreira – Ensino Médio
¹Prof. Me. Bianca Siqueira Martins Domingos – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto - LCP
Área do conhecimento: Sociologia/Humanas
Resumo
Este projeto visa o resgate e registro da trajetória histórica do nióbio, metal
abundante no Brasil, que detém 98% das reservas. Os registros abrangerão desde o
início da sua exploração, suas características e aplicações e a chegada deste no
município de Lorena/SP. Para tanto, pretende-se desenvolver um documentário
intitulado “Tecnologia Mineral Brasileira: Recontando a História do Nióbio”, que
contará com entrevistas com docentes, pesquisadores e técnicos do Departamento de
Engenharia de Materiais – DEMAR da Escola de Engenharia de Lorena – EEL – USP e
das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA, que desde os anos 70 se
empenham no estudo e beneficiamento do nióbio e suas ligas. Os objetivos específicos
compreendem a difusão e popularização do nióbio por meio da divulgação do
documentário em redes sociais, como o Youtube e Instagram. A natureza da pesquisa
será aplicada, com fontes teóricas e de campo por meio de abordagem quantitativa e
qualitativa. Os procedimentos metodológicos consistirão em estudo de caso, documental
e exploratória. A pesquisa perpassa, inicialmente, pela realização de levantamento
teórico acerca da temática por meio de livros, artigos e demais trabalhos acadêmicos,
bem como levantamento documental e visitas a sites. A etapa seguinte consistiu no
levantamento dos entrevistados, envio de convite para o agendamento das entrevistas e
elaboração das pautas de acordo com as áreas de atuação e experiência de cada
entrevistado. A produção do documentário será executado pela TV FATEA, com
previsão de conclusão do documentário e difusão em redes sociais para o segundo
semestre de 2016.A parte prática do projeto consistirá na realização e gravação das
entrevistas no DEMAR – USP e FATEA, com a realização de entrevistas estruturadas e
não estruturadas, registradas por meio de vídeo. A última etapa será a de edição e
organização destes registros visando a produção do documentário. Durante o
desenvolvimento do projeto, pretende-se elaborar artigos científicos para publicação e
apresentação em congressos. Envolver uma aluna de ensino médio na produção de um
documentário e nos estudos de um fator estratégico para o país contribuirá para o
desenvolvimento das percepções política, econômica e social, refletindo nas suas
competências e habilidades acadêmicas e científicas, premissa do Programa de Bolsas
de Iniciação Científica para o Ensino Médio – PIBIC-EM do CNPq. A população
brasileira pouco conhece sobre o nióbio, criando um paradigma entre o monopólio do
metal no país e o desconhecimento social. Ao levar ao público a importância do Nb para
o PIB e posicionamento internacional é um dos movimentos para a conscientização
coletiva, que levará a novas demandas por políticas públicas e ações governamentais,
estas essenciais para o desenvolvimento sustentável.
Palavras-chave: Documentário; Nióbio; Tecnologia.

Polifonia e expressões urbanas: Olhar interdisciplinar acerca da
pichação no município de Lorena/SP
²Gabriel de Oliveira Eloy – 3º Ano do Ensino Médio
¹Prof. Me. Bianca Siqueira Martins Domingos – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto - LCP

Área do conhecimento: Sociologia/Humanas
Resumo
No que tange a cidade e a produção de espaços urbanos, as discussões são
embasadas pelos autores Kevin Lynch, Henri Lefebvre, Vera Telles, Michel Agier,
Katherine Beckett, Christian Topalov e Flávio Villaça. Quanto às pichações e grafite na
teoria, será utilizado o autor Pedro Filardo, Bethania Mariani, Vanise Medeiros, Janaina
Rocha Furtado e Andréa Vieira Zanella. No apoio das pesquisas de campo, as ações e
observações serão guiadas por autores como Lipovetsky, Sennett, Bourdieu e Geertz,
bem como documentos jurídicos, sites e documentários (Pixo, de João Wainer e
Roberto T. Oliveira). A cidade é uma construção no espaço, porém em grande escala. A
todo instante, os olhos observam mais do que pode ser visto, captam um cenário ou uma
paisagem que estão prontos para serem explorados. Nada é vivenciado por si só, mas
sempre estão interligados com os seus arredores, às cadências de elementos que a ele
conduzem, às nostálgicas experiências. Cada um de nós possui vastas relações com
alguma parte de sua cidade, e a imagem criada por cada um está carregada de
lembranças e significados. Não somos só observadores desse espaço, mas fazemos parte
dele; compartilhamos o mesmo palco com os outros. Na maioria das vezes, nossa visão
de cidade não é abrangente, mas antes parcial, fragmentada, mesclado com
considerações de outra natureza. Sob uma abordagem interdisciplinar entre Sociologia e
Arquitetura e Urbanismo, este projeto propõe-se a discutir a pixação (grafada com “x”
para respeitar a forma como os praticantes designam suas práticas) a partir da óptica de
um estudante do ensino médio, levando em conta a subjetividade e efemeridade que
permeia essa forma de intervenção urbana/manifestação estética, vocabulário, os signos,
possíveis intencionalidades e a linha tênue entre a arte e o crime. Como objetivos
específicos, serão abordadas a história e as diferenças entre o grafite e a pixação
(estética e modus operandi), as implicações legais da prática e as interferências que
causam na arquitetura e na cidade, mais especificamente, no município de Lorena,
interior do estado de São Paulo. A metodologia adotada privilegiará a pesquisa empírica
ao debate normativo, visando estabelecer um debate que transpõe as barreiras éticas e
estéticas. A natureza da pesquisa será aplicada, com fontes teóricas e de campo por
meio de abordagem qualitativa. Os procedimentos metodológicos consistirão em
estudos de caso, exploração e descritiva-comparativa. A etapa prática do projeto
consiste em pesquisa de campo no município de Lorena/SP, identificando as
intervenções e pixações, mapeando-as e realizando registros por meio de fotos. Foram
realizados o registro das pichações por meio de fotos no centro da cidade, e por meio de
discussões interdisciplinares, pretende-se considerar as edificações escolhidas para os
pixos (objeto desta pesquisa), a estética, estilos tipográficos, mensagem e signos, as
intencionalidades e as similaridades. A pichação se caracteriza por um tipo de
intervenção geralmente não autorizada, com diferentes formas de escrita

monocromáticas e frequentemente fruto de preconceito social, enquanto o grafite
emprega cores e desenhos em suas intervenções, com maior aceitabilidade social. As
principais características observadas nos grafites de Lorena são que há o trabalho em
conjunto de dois ou mais grafiteiros e em todas as intervenções há o trabalho tipográfico
com os seus nomes. Quanto ao entorno, não há iluminação adequada e o devido
destaque às intervenções, disponíveis ao olhar apenas dos que transitam a pé, dos que
estacionam seus carros ou motos e dos moradores. Em suma, pode-se afirmar que, por
meio das pichações e dos grafites há a ressignificação da percepção material da cidade,
pois não são mais somente simples estruturas de concreto, não é mais um simples
viaduto ou uma linha suspensa, é um espaço onde cidadãos puderam exprimir o que
imaginaram e sentiam com tintas e sprays, empregando suas cores e linhas.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Polifonia; Pichação; Cidades.

Viabilidade para a instalação de um coletor de água pluvial nas
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila: alternativa para abastecimento
de água no campus
² Marina Vivianne Carcassola – 2º Ano do Ensino Médio
¹Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Centro Paula Souza - Etec
Área do conhecimento: Design/Ciência Sociais Aplicadas
Resumo
A sociedade hoje experimenta a era da tecnologia constante em seu
cotidiano, de forma que não podemos deixar de lado a questão do monitoramento
autômato, que se faz presente em vários ambientes, principalmente os de trabalho e os
escolares. Podemos notar a presença das câmeras em reality shows, que por meio da
tecnologia televisiva adentram nossas casas. Tomando este ponto de partida, realizouse um período de pesquisas para que fosse estudada a fundo a questão de
planejamento de vigilância por meio de câmeras no campus da FATEA (Faculdades
Integradas Teresa D’Ávila). O projeto objetivou analisar a segurança dos acessos aos
prédios do campus da FATEA e verificar quais os pontos em que as câmeras
oferecem um bom desempenho e em quais pontos existem falhas, para assim otimizar
o sistema de segurança da faculdade. Para isso, a metodologia do trabalho consistiu
em percorrer todo o campus da faculdade na coleta de dados, estes por sua vez serão
coletados através de fotografias e entrevistas com funcionários e alunos da faculdade.
Tendo como resultado os pontos fortes e fracos do sistema de segurança que o
campus possui. A metodologia do trabalho se resumiu em caminhar pelo campus da
faculdade coletando dados para análise posterior. Esses dados foram coletados através
de fotografias e entrevistas com funcionários que desempenham a função de
segurança da faculdade e também com os próprios alunos. Considerando que pontos
cegos são locais que não são captados pelo Sistema de monitoramento, podemos
então concluir que a vigilância na Fatea (Faculdades Integradas Teresa D’Àvila) é
boa, porém possui pontos cegos, como foi representado na figura 9 e na figura 10 o
que acaba por oferecer riscos à segurança de todos os que frequentam esse lugar.
Sendo assim, conclui-se que por conta dos pontos cegos existentes o Sistema de
monitoramento da faculdade permite a realização de atos de má conduta dentro do
campus, o que pode ser contado como um ponto negativo à imagem da faculdade. O
ideal seria então reestruturar todo o Sistema de vigilância da faculdade para que sejam
sanados todos os problemas relacionados à segurança de todos que frequentam os
domínios do campus. Em suma, pode-se dizer que as câmeras desempenham um bom
papel dentro do campus, porém ainda existem algumas falhas, como por exemplo a
falta de monitoramento perto da gráfica.

Palavras-chave: Coletor de água pluvial; Design; Abastecimento do Campus.

Jogos digitais – uma experiência em uma escola pública de ensino
médio
²Milena Maria Bertozi – Ensino Médio
¹Prof. Dra. Maria Cristina Marcelino Bento – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto - LCP
Área do conhecimento: Pedagogia/Ciências Sociais Aplicadas
Resumo
Um jogo eletrônico é uma atividade lúdica formada por ações e decisões que
resultam numa condição final. Tais ações e decisões são limitadas por um conjunto de
regras e por um universo, que no contexto dos jogos digitais, são regidos por um
programa de computador. Estudos apontam para a aprendizagem baseada em jogos
digitais, destacamos: este tipo de aprendizagem está de acordo com as necessidades e os
estilos de aprendizagem da geração atual (início do século XXI) é uma aprendizagem
motivadora e é versátil. A utilização destes na educação justifica-se por auxiliar em:
motivação, desenvolvimento da atenção, dedicação e inteligência. Sistemas gamificados
apresentam: feedback constante; desafios, competição, recompensa. Esta pesquisa é um
continum da pesquisa sobre jogos digitais: uma experiência em uma escola pública do
EM. Pesquisa de natureza descritiva. O processo descritivo visa à identificação, registro
e análise das características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou
processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde, após
a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma
posterior determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou
produto. Gil (2008) afirma que descrever as características de determinadas populações
ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas
de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Ex.: pesquisa
referente à idade, sexo, procedência, eleição etc. A pesquisa é realizada em uma unidade
escolar de ensino público do estado de São Paulo, modalidade ensino médio. Os sujeitos
são alunos do 2º ano do Ensino Médio, a escolha dos sujeitos deu-se pelo fato de um
dos pesquisadores estar cursando esta série. O projeto de pesquisa será encaminhado ao
CEP da FATEA, no momento, o pesquisador, apresenta o projeto de pesquisa à direção
da UE, aguardando a assinatura dos documentos que autorizam a realização desta
pesquisa. Os participantes do estudo também receberão todas as informações sobre o
projeto e somente participarão aqueles que aceitarem participar do estudo, bem como
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Será garantido o anonimato
dos participantes; a garantia de não haver quaisquer sanções ou prejuízos pela não
participação ou pela desistência, a qualquer momento; o direito de resposta às dúvidas; a
inexistência de qualquer ônus financeiro aos participantes. Os dados serão coletados por
meio de questionário preparado pelos pesquisadores, e a análise dos dados será
quantitativa e qualitativa.
Palavras-chave: Jogos digitais; Ensino Médio; Pedagogia; Escola Pública.

Estratégia de comunicação para difusão da ciências em meio aos alunos
do ensino médio
²Jéssica Gabriele de Souza Alves – Ensino Médio
¹Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Centro Paula Souza – Etec/Lorena
Área do conhecimento: Design/Ciências Sociais Aplicadas
Resumo
O projeto visa conhecer a maneira que os alunos da Rede Estadual de Ensino
Médio e Técnico da cidade de Lorena, SP preferiu conhecer informações e a ciência em
si. Com base nos dados coletados e etapas já iniciadas, como o público alvo e a
observação primária, definimos qual o melhor meio e o tipo de pesquisa a ser aplicada
aos estudantes, de acordo com definições de alguns autores e suas visões na sociedade,
podendo citar Gregório (2005) e Gonçalez (2009). Dessa forma, escolhemos a definição
em que melhor se enquadra no perfil de nosso público, focando nas vantagens e
desvantagens entre elas. Chegando à conclusão de que o questionário é o mais
adequado, sendo que o mesmo varia entre quantitativo e qualitativo para que os alunos
possam se sentir livres em responder, e assim com maior transparência possível a fim de
se ter sucesso em cada etapa da pesquisa. Também foram especificadas as escolas em
que serão aplicadas as pesquisas, sendo todas elas públicas, ambas situadas no
município de Lorena, SP. Foram elaboradas folhas de registros de tempo para melhores
resultados e identificações dos respondentes. O método encontrado para definição do
tipo de pesquisa, foi a união de ideias e definições que partem de alguns autores,
fazendo referência com o público proposto e a liberdade de resposta. Para que isso
ocorresse, foi necessário um planejamento prévio em que traçamos as vantagens e
desvantagens de cada tipo de pesquisa, focando na confiabilidade dos entrevistados.
Ainda em desenvolvimento, o presente projeto está na etapa de definição do tipo de
pesquisa a ser aplicada aos estudantes no Município de Lorena, de acordo com a
manifestação na metodologia, sendo o próximo passo a ser tomado é submeter ao
Comitê de Ética para assegurar a integridade da pesquisa.

Palavras-chave: Tipo de Pesquisa; Informações; Público; Escolas.

Estratégia de comunicação para difusão da ciências em meio aos alunos
do ensino médio
²Natalie Pereira – Ensino Médio
¹Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Centro Paula Souza – Etec/Lorena
Área do conhecimento: Design/Ciências Sociais Aplicadas
Resumo
O projeto visa conhecer a forma que os alunos da Rede Estadual de Ensino
Médio e Técnico da cidade de Lorena, São Paulo, preferem conhecer as informações.
Por meio das etapas iniciadas e a coleta dos dados, houve a definição do melhor método
de abordar os alunos do ensino médio das escolas selecionadas, para isso estudos sobre
as definições e visões da sociedade foram estudados. O método contribuiu para o
entendimento da teoria aplicada foi à internet, no qual encontrou muito conteúdo
relacionado às dúvidas existentes, no entanto não é possível encontrar os autores de
muitas publicações. Sendo assim, escolheram-se as melhores definições que se
enquadravam no perfil do público alvo, enfatizando suas vantagens e desvantagens. Por
tanto o melhor método de abordar os alunos foi o questionário, pois há a possibilidade
de avaliar dados qualitativos e quantitativos, desse modo os estudantes terão liberdade
para responder as questões. Nesse processo também houve a escolha das escolas onde
será aplicada a pesquisa, sendo todas públicas, tais como a Escola Técnica e Ensino
Médio e outra apenas de Ensino Médio do Estado de São Paulo, ambas situadas no
município de Lorena. Com isso, houve a elaboração de folhas de registros de tempos
para melhores resultados e identificação dos avaliados.

Palavras-chave: Escolas; Ensino Médio; Pesquisa

Etnoecodesign de imagens sacras em gesso danificadas e
descartadas pelo usuário. Estudo de modelo de nicho de descarte
adequado
²Matheus Henrique Silva Santos – Ensino Médio
¹Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Instituto Santa Teresa – IST
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
O Etnoecodesingn trata-se de um estudo interdisciplinar onde o dialogo envolve
os critérios sociais e ambientais. Os componentes etnoecológicos se materializam no
grupo de artesãos tradicionais locais (mais de 100 anos explora a técnica e recurso
natural gesso). Na produção de imagens sacras, como souvenir, em Aparecida- SP, que
contém processos e materiais que contribuem significativamente para contaminação do
ambiente, durante a pré-produção, produção, pôs- produção e descarte, principalmente
quando houve constatação, no projeto anterior, de matéria prima contaminada por
metais pesados. Neste trabalho, o modelo de observação se deu a partir da produção de
imagens sacras, usadas como souvenir para turistas, em Aparecida, SP. Os objetivos
foram: 1. Foram considerados como referenciais teóricos os critérios eleitos pelo IPCC
como agravantes do aquecimento global (crescimento e densidade populacional
humano, agropecuária, silvicultura e industrialização) os resultados posicionaram a
citada Região Metropolitana como contribuinte importante para as Mudanças
Climáticas regionais. Mostrar a contribuição das atividades antrópicas de produção do
Vale do Paraíba e seu potencial de agravo às mudanças climáticas locais; 2. Criar lastro
para fortalecer o conceito de Etnoecodesign. Este projeto trata dos possíveis impactos
causados pelo descarte das imagens, uma vez danificadas, diretamente no ambiente por
conta de eu uma pratica cultural denominada de “Santa cruz” e vem contribuir para o
estudo comparado dos atuais modelos de nicho de descarte e a proposta de um modelo
mais sustentável para a Santa Cruz. A dimensão empírica da pesquisa conta com visitas
aos vários modelos desenvolvidos pela comunidade Vale-paraibana de Santas Cruzes,
visando obter dados para desenvolvimento de um modelo mais adequado, com menor
impacto ambiental. Neste momento do projeto, os nichos de descarte mais comuns já
foram inventariados, como se seguem e passam por estudo comparado para se buscar
um modelo síntese.
Palavras-chave: Etnoecodesign; Santa cruz; Vale do Paraíba; Meio ambiente.

Festa popular sustentável corpus christis: patrimônio cultural de Lorena,
SP
²Pedro Henrique Dias Motta – Ensino Médio
¹Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Instituto Santa Teresa – IST
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
As Festas Populares são expressões culturais dos vários grupos sociais
construídas a partir do diálogo cotidiano entre esses grupos e seu ambiente próximo
(ecossistema/Bioma). O ecossistema local torna-se um fornecedor de matéria prima e
de serviços que sustentam a permanência dos indivíduos das populações humanas que
compõem esses grupos sociais que ocupam o ecossistema/bioma. A preocupação deste
trabalho é com a manutenção da expressão cultural de um grupo social, de forma mais
particular a Festa de Corpus Christis, uma manifestação cultural-religiosa, tombada
como Patrimônio Histórico-Cultural da cidade de Lorena, São Paulo. As manifestações
sociais e culturais dependem de uma série de processos, serviços e matérias primas para
se materializar. A Festa popular de Corpus Christis no Brasil, sob influência portuguesa,
principalmente, explora os processos de produção de decoração de ambientes, com
coberturas de recursos naturais (areia, rochas, flores, alumínio, madeira, entre outros),
bem como os vários serviços de carpintaria, construção civil, pintura, artesanato, etc. No
entanto, esta Festa popular de expressão cultural e religiosa mobiliza um contingente
populacional considerável, há mais de dois Séculos, na forma de procissão que conduz o
Símbolo Sagrado dos Cristãos. A manutenção do elemento cultural, sob objeto de
estudo, depende de sua sustentabilidade ambiental para não perder suas características,
mas gerar menor impacto ambiental, uma forma de atualizar a festa. Para tanto, foram
desenvolvidos trabalhos ao longo de seis anos para descrever o modo artesão de
produção das decorações de rua, tapetes coloridos de areia, para a passagem de uma
procissão com a Hóstia Consagrada dos Cristãos. Nesta última etapa foi desenvolvido
um manual para uma festa sustentável: Corpus Christi, na forma de um folder que será
apresentado à comunidade em 22 de Abril de 2016 com o objetivo de orientar a feitura
da decoração da rua. Posteriormente, no dia da festa, 26 de Maio de 2016, serão
coletados dados sobre o impacto da pesquisa-ação junto aos organizadores. Um site
sobre Festas Sustentáveis será criado e disponibilizará os resultados desta e das futuras
pesquisas com essa temática. A primeira parte do projeto está concluída e se perfaz pelo
desenvolvimento do Manual de Festas Sustentáveis.

Palavras-chave: Festa popular; Corpus Christi; Sustentabilidade; Cultura e sociedade.

Estudo das Guildas alimentares de aves em ambientes florestais e
urbanos de Lorena/SP
²Thomas Vinícius Motta – Ensino Médio
¹Prof. Dr. Ricardo Mendonça Neves dos Santos – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Instituto Santa Teresa – IST
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
Essa pesquisa vem ao encontro dessa necessidade cada vez maior de se conhecer
e difundir o conhecimento sobre a biodiversidade. Representa a quarta e penúltima fase
de amostragem e discussões com relação a esta classe de vertebrados. As duas primeiras
fases, já finalizadas, que foram desenvolvidas e são utilizadas como base para nossas
discussões compreendem: Fase I – A avifauna da Floresta Nacional de Lorena-SP
(FLONA) foi desenvolvida como trabalho de conclusão de curso (Souza e Mendonça,
2014) e Fase II – Amostragem da ornitofauna do campus do Centro Universitário
Teresa D’Ávila/UNIFATEA, Lorena/SP, como projeto de iniciação científica do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Ensino Médio. A terceira
fase teve seu desenvolvimento com o estudo das guildas alimentares de aves em
ambiente urbano (IST/UNIFATEA) e florestal (FLONA) no município de Lorena/SP. A
quinta e última fase deste projeto visa o desenvolvimento de uma proposta de
readequação vegetacional da área verde do pátio interno do IST/FATEA, para o
enriquecimento ambiental e criação de um refúgio natural na instituição. Os dados
referentes a estes animais, como identificação, caracterização das guildas alimentares e
status de conservação, bem como a associação com o meio ambiente do município de
Lorena, estão sendo trabalhados para o desenvolvimento de um guia didático para serem
utilizados em aulas com alunos do ensino fundamental e médio. O aprendizado das
técnicas de conservação de material biológico é de grande importância para formação de
um biólogo e educador ambiental. A construção de uma boa educação ambiental é de
extrema importância para as futuras gerações, pois com a atual situação ambiental faz se
necessário ter consciência da destruição e os danos causados ao meio ambiente.

Palavras-chave: Biodiversidade; Fauna; Biologia; Meio ambiente

Análise dos materiais de construção na arqueologia urbana do município
de Lorena, São Paulo.
²Brendon Willian Guedes Barbosa – Ensino Médio
¹Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Centro Paula Souza – ETEC/Lorena
Área do conhecimento: Engenharia de Materiais/Exatas
Resumo
A pesquisa interdisciplinar propõe uma análise do material arqueológico
referente a uma Instituição Hospitalar do Município de Lorena, São Paulo, cujo material
coletado é um tijolo cerâmico datado do final do século XIX. Atualmente, a edificação
passa por grandes transformações, ocasionando a perda de suas características
arquitetônicas. O objetivo principal é o resgate de tais características por meio de seus
materiais construtivos. Os estudos interdisciplinares contribuem na identificação das
características arquitetônicas e de materiais aplicados em construção de edificações
históricas a fim de obter tipologias e técnicas construtivas. o trabalho tem como objetivo
especifico caracterização da microestrutura de tijolos coloniais coletados em uma
Instituição Hospitalar. A metodologia para a realização da análise comparativa aborda
levantamento bibliográfico, visita técnica in loco, coleta de amostras dos tijolos, análise
dimensional, pesagem, sketching (desenho a mão dos objetos), Microscopia Eletrônica
de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). A visita técnica foi
realizada em uma cerâmica produtora de tijolos modernos localizada na cidade de
Canas, São Paulo, local onde fora extraída a amostra para o estudo de caso bem como a
observação do seu processo produtivo. A análise dimensional compreende a medição do
comprimento, largura e altura de ambas as amostras. Após a realização dessa etapa foi
possível produzir um sketching (desenho a mão dos objetos de estudo) das amostras com
mais realismo e facilidade, pois suas medidas já haviam sido mensuradas com exatidão.
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é feita com um equipamento capaz de
produzir imagens de alta ampliação (até 300.000 x), por meio da emissão de feixes de
elétrons, para que as superfícies dos corpos de estudo possam ser analisadas. O EDS
(Espectroscopia de Energia Dispersiva) é um acessório essencial no estudo de
caracterização microscópica de materiais, que nos permite visualizar a composição
química do material analisado. A diferença entre os tijolos encontra-se em sua
composição química e em seu processo de fabricação, os tijolos coloniais eram feitos a
mão, e prensando toda sua matéria-prima em moldes de madeira sem nenhuma
padronização e secados ao ar livre. Já na elaboração dos tijolos modernos é feito, a
partir da obtenção da matéria-prima (argila e areia), em seguida passa pela mistura
mecânica, conformação com medidas padronizadas e encaminhadas ao forno para seu
processo de sinterização. A semelhança entre os tijolos encontra-se na matéria-prima, a
argila, e em alguns componentes químicos como o silício e o alumínio.
Palavras-chave: Arqueologia urbana; Arquitetura e urbanismo; Engenharia de
materiais; Materiais construtivos; Cerâmica.

Percepção dos materiais por meio dos usuários: modelo de avaliação Permatus
aplicados na confecção de imagens sacras no município de Aparecida/SP
²João Matheus dos Santos Ribeiro – Ensino Médio
¹Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto – LCP
Área do conhecimento: Engenharia de Materiais/Exatas
Resumo
Este projeto tem por objetivo aplicar um método de avaliação de produtos em
relação à percepção de seus materiais pelos usuários, a partir de estudos realizados com
imagens sacras. A cultura religiosa é uma das principais características da cidade de
Aparecida, localizada no vale do Paraíba, no estado de São Paulo, Brasil, atraindo
turistas de diversas regiões do Brasil, movimentando e ampliando a fonte de renda dos
munícipes. O estudo se baseia no método de percepção dos materiais pelo usuário PERMATUS que visa auxiliar os designers na seleção dos materiais considerando os
atributos subjetivos como forma de incorporar a identidade no desenvolvimento do
produto, valorizando o artefato. Foram realizados testes de percepção dos usuários com
sete tipos de imagens em diversos materiais, tais como: metálico, polimérico, cerâmico
e compósito com diferente carga de terras diatomáceas em gesso. O estudo de percepção
dos materiais pelos usuários foi realizado no Centro de Apoio ao Romeiro, um dos
principais centros de comércio religioso de Aparecida. A função principal do objeto
escolhido para estudo – imagem sacra – é de cunho simbólico religioso. Os testes foram
aplicados de maneira individual e foram realizadas filmagens de todo o processo de
interação com o produto, dando ênfase nos gestos e expressões dos usuários. Os
resultados mostram que os materiais influenciam e afetam as sensações pela diversidade
na expressão dos indivíduos diante dos produtos, acabamento, texturas com impacto
significante nas escolhas e tomada de decisão. Para o desenvolvimento da imagem sacra
em impressão 3D realizou-se o detalhamento técnico utilizando como base o modelo de
imagem sacra feita em gesso. Foram feitas medições utilizando um paquímetro
analógico. Após a realização das medições com o paquímetro, desenvolveu-se o
desenho técnico e, posteriormente, foi realizada a impressão 3D no Centro Universitário
Teresa D’Ávila – UNIFATEA. A ferramenta PERMATUS demonstrou-se eficiente e de
baixo custo, podendo ser aplicada em diversas áreas desde design até engenharia de
produção. O estudo de percepção de materiais pelo usuário foi de extrema importância
para a avaliação da primeira interação do usuário com o produto em desenvolvimento
(Gesso e Terras diatomáceas). Apresentou-se resultados positivos sobre o protótipo, os
usuários não perceberam que havia uma diferença entre o objeto feito de gesso e o
compósito em estudo. Além do mais, devido à aplicação do método foi possível ter uma
base do perfil dos turistas da cidade de Aparecida, aprimorando a pesquisa.
Palavras-chave: PERMATUS; Imagens sacras; Design de produto; Prototipagem
rápida.

Análise da qualidade, ergonomia informacional e as formas de
corrosão em placas de sinalização – estudo de caso.
² Stephanie Maria Gomes de Oliveira –Ensino Médio
¹Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto - LCP

Áreas do conhecimento: Design/Ciências sociais aplicadas
Resumo
A corrosão está presente no dia a dia das pessoas em diversas formas. Este
projeto apresenta os estudos realizados sobre a pesquisa de iniciação científica,
analisando a qualidade, ergonomia informacional e as formas de corrosão nas placas de
sinalização. A corrosão é uma palavra pouco conhecida em relação ao seu significado,
que visa o desgaste de um material, que ocorre com mais frequência em metais. O
estudo aborda a qualidade e a ergonomia das placas de sinalização presentes em vias
públicas e as origens e causas da corrosão em tais, e analisando seu processo de
fabricação, sua composição e os meios e variações em que são expostas. As pessoas se
deparam com placas de sinalização em seu trajeto quando estão nas ruas, e pode-se
notar alguns índices corrosivos e funcionais que dificultam a melhor compreensão
dessas placas. Foi realizada uma pesquisa de campo na 4346 Estrada Lorena -Itajubá –
São Paulo, e foram constatadas algumas questões e índices corrosivos nas placas que
estariam dificultando sua melhor funcionalidade. A placa BR-459 30 km tendo o aço
pintado com tinta azul com adesivo reflexivo na borda e nos caracteres de informação,
fixada por dois furos em um suporte único de madeira com parafusos e porcas. Com um
grande índice de corrosão, interfere em sua legibilidade, como demonstrado na foto a
seguir, seu canto inferior esquerdo possui grande remoção do adesivo de informações,
tanto do número três como da borda. Em relação à fixação da placa é mais recomendado
o uso de arruelas para maior conservação da placa impedindo que com o tempo o
parafuso acabe ficando mais frouxo. Os testes para a verificação de corrosão consistem
em uma análise em uma das placas doada pelo DNIT, que foram cortadas pelo Prof. Dr.
Rosinei Batista Ribeiro no DEMAR – USP (Departamento de Engenharia de Materiais
– Universidade de São Paulo) em Lorena SP, nas medidas 200 mm x 99 mm com 1,6
mm de espessura por uma guilhotina, sendo que cada placa passaria por um processo
diferente. A amostra 1 passou por um teste de imersão em 500 mL de água. A amostra 2
passou por um teste de imersão em 500 mL de água e 17,5 g (3,5%) de cloreto de sódio.
A amostra 12 passou por um teste de exposição ao tempo, pendurada no telhado de um
galpão localizado nos fundos do campus da FATEA (Faculdades Integradas Teresa
D’Avila), ficando exposta toda a condição de tempo que uma placa de trânsito sofre
com o sol, chuva, vento, calor, etc. Todas as amostras foram furadas no mesmo local
(centro superior) pelo coordenador da oficina, na FATEA, Prof. Me. Paulo Vinícius de
Omena Pina, e logo em seguida foram lixadas com lixa comum de número 220. O
próximo processo foi a medição das amostras, que tiveram um corte preciso para
ficarem o mais similar possível, onde ambas obtiveram o tamanho de 200 mm por 99
mm com 1,6 mm de espessura, tendo como objeto de medição uma escala (régua) e um
paquímetro fornecido pelo Laboratório de Materiais da instituição, que foi usado para
medir a espessura da placa. Com as análises realizadas nas placas de sinalização, nota-

se que houve pequenas variações de massa conforme os testes efetuados. Foi realizada a
análise de corrosão nas amostras das placas cortadas e percebe-se que a placa onde
houve maior índice de corrosão foi a que estava exposta ao tempo aberto. As placas
avaliadas apresentaram alto índice de corrosão em seus cortes, e em algumas vezes
apresentaram aumento de massa. Continuarão sendo realizados os testes e análises nas
placas de sinalização com o objetivo de encontrar possíveis soluções para diminuir a
intensidade da corrosão e automaticamente não comprometer a ergonomia
informacional das placas.
Palavras-chave: Qualidade; Ergonomia informacional; Corrosão; Placas de trânsito;
Design.

Uso de dispositivos móveis em educação escolar – uso do celular
em aulas de língua portuguesa no ensino médio
²Vitor Santos Nishizaki –Ensino Médio
¹Prof. Dra. Maria Cristina Marcelino Bento – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Escola Estadual Professor Luiz de Castro Pinto - LCP

Área do conhecimento: Pedagogia/ Ciências Sociais Aplicadas
Resumo
Esta pesquisa visa cumprir a meta de PIBIC-EM: fortalecer o processo de
divulgação de informações e conhecimento científico e tecnológico de base, e
desenvolver as atitudes, habilidades e valores necessário para a educação científica e
tecnológica para o estudante do ensino médio. A pesquisa de natureza descritiva, é
realizada em uma escola pública de EM. Tem como objetivos: Proporcionar o uso do
celular como recurso pedagógico para as aulas de Língua Portuguesa no Ensino Médio;
verificar a opinião dos alunos sobre o uso deste dispositivo móvel na escola. Pesquisa
de natureza descritiva. O processo descritivo visa à identificação, registro e análise das
características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo.
Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um estudo de caso onde, após a coleta de
dados, é realizada uma análise das relações entre as variáveis para uma posterior
determinação do efeitos resultantes em uma empresa, sistema de produção ou produto.
Gil (2008) afirma que descrever as características de determinadas populações ou
fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de
coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Ex.: pesquisa
referente à idade, sexo, procedência, eleição etc. A pesquisa é realizada em uma unidade
escolar de ensino público do estado de São Paulo, modalidade ensino médio. Os sujeitos
são alunos do 2º ano do Ensino Médio, a escolha dos sujeitos deu-se pelo fato de um
dos pesquisadores estar cursando esta série. O projeto de pesquisa será encaminhado ao
CEP da FATEA, no momento, o pesquisador, apresenta o projeto de pesquisa à direção
da UE, aguardando a assinatura dos documentos que autorizam a realização desta
pesquisa. Os participantes do estudo também receberão todas as informações sobre o
projeto e somente participarão aqueles que aceitarem participar do estudo, bem como
assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Será garantido o anonimato
dos participantes; a garantia de não haver quaisquer sanções ou prejuízos pela não
participação ou pela desistência, a qualquer momento; o direito de resposta às dúvidas; a
inexistência de qualquer ônus financeiro aos participantes. Os dados serão coletados por
meio de questionário preparado pelos pesquisadores, e a análise dos dados será
quantitativa e qualitativa.

Palavras-chave: Dispositivo móvel; Pedagogia; Educação escolar; Celular; Ensino
médio.

Ergonomia aplicada a enfermagem
²Victória Filippini da Silva – 2º Ano do Ensino Médio
¹Prof. Dra. Cláudia Lysia de Oliveira Araújo – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
²Instituto Santa Teresa - IST

Área do conhecimento: Enfermagem/Saúde
Resumo
O estudo da ergonomia na enfermagem mostra como melhorar a situação de
trabalho desses profissionais, analisando quais são as principais causas das dores
causadas, relacionado à equipamentos, estrutura física do setor e a biomecânica corporal
dos funcionários, colaboram na adoção de posturas inadequadas, que junto com o tempo
de trabalho, podem causar deformidades na estrutura vertebral e para-vertebral. Diante
desta situação podemos dizer que a postura que estes profissionais adotam diante ao seu
trabalho é o causador de sérios danos a sua coluna, seria recomendado que fosse feito
um programa de terapia ocupacional para diminuir o risco de deformações da coluna
vertebral e obter contentamento e melhorar a saúde do trabalhador para contemplar na
produção da enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo exploratório com
abordagem qualitativa. Este estudo foi realizado em uma instituição de Ensino superior
denominada Fatea, situada no município de Lorena do Vale do Paraíba-SP. A população
foi constituída por acadêmicos do curso de Enfermagem que já trabalhem na área da
saúde no cargo de Técnico em Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem. A amostra foi
constituída de várias faixas etárias e ambos os sexo. Os critérios de inclusão foram: ser
acadêmicos do curso de enfermagem de uma instituição de estudo do Vale do Paraíba,
aceitar participar do estudo, aceitar o termo de consentimento. Os critérios de exclusão
são: não ser acadêmicos do curso de enfermagem e discordância em participar do
estudo. Este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (Plataforma
Brasil), para análise quanto aos requisitos éticos. Os participantes foram convidados a
participar após receberem todos os esclarecimentos sobre a pesquisa e após a leitura de
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado de acordo com a resolução
CNS 196/96. Foi garantido a todo o caráter confidencial das informações; a garantia de
não haver quaisquer sanções ou prejuízos pela não participação ou pela desistência a
qualquer momento; o direito a respostas às dúvidas e a inexistência de quaisquer ônus
financeiro e/ou remuneração ao participante. Nesta ocasião foi apresentada a Instituição
uma carta com as explicações necessárias sobre a pesquisa e os objetivos da mesma.
Após a autorização, o responsável legal assinará o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Para a coleta de dados foi constituído um questionário de duas partes, a
primeira refere-se aos dados de identificação das entrevistadas: idade e formação. A
segunda parte foi estruturada com questões fechadas elaboradas pela pesquisadora que
se refere à pesquisa em si, ou seja, composta de perguntas que possamos conhecer os
principais problemas ergonômicos relacionados ao trabalho de profissionais de
enfermagem relatados por acadêmicos de Enfermagem. Depois de obtido o
consentimento da instituição e observados os aspectos éticos, as visitas para a coleta de
dados foram agendadas com antecedência, em dia e horário determinados pela
coordenação da instituição e também para todos os envolvidos. A partir disso os
participantes foram convidados a participar do estudo sendo previamente esclarecido o

teor da pesquisa recebendo o questionário que foi respondido individualmente
respeitando a privacidade de cada participante. Os resultados foram inseridos em uma
planilha do programa Microsoft Excel e representados em forma de tabelas e gráficos.
Por meio dos dados coletados podemos obter a conclusão de que a maior parte dos
entrevistados tem idade entre 35 e 40 anos e tem Ensino Superior Incompleto.
Atualmente, a maioria dos profissionais de saúde se preocupa com o seu bem-estar e
tomam os devidos cuidados para não prejudicar seu estado físico e emocional.
Percebemos que a metade dos profissionais entrevistados tem ou já tiveram
desconfortos ao realizar seu trabalho por conta das condições inadequadas. Concluímos
então que, muitos sofrem com problemas devido às condições recebidas e não as
condições dos hospitais. Para minimizar esses problemas os enfermeiros se preocupam
com sua saúde e tomam os devidos cuidados para não se prejudicar.
Palavras-chave: Ergonomia; Saúde; Enfermagem.

Estratégia didática de graduandos de enfermagem: um olhar do
pedagogo

¹André Luiz dos Santos Calaça – Graduando em Pedagogia
¹Tatiane Cristina Ribeiro Lopes de Souza – Graduando em Pedagogia
¹Prof. Dra. Ciliana Antero Guimarães da Silva Oliveira - Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA

Área do conhecimento: Pedagogia/Humanas
Resumo
Questiona-se muito hoje em dia o comportamento do profissional de
enfermagem com relação à qualidade do atendimento prestado aos pacientes. Desse
modo, viu-se a necessidade de realizado um estudo acerca dessa relação que além de
profissional também contempla o afetivo e emocional de ambas as partes. Partindo
desse pressuposto, esse trabalho tem o objetivo de identificar a abordagem pedagógica
dos alunos do 8o período da faculdade de enfermagem em uma sala de espera com
mulheres e crianças de uma UBS e justifica-se pela falta de empatia muitas vezes
demonstradas por esses profissionais. Entre as várias dificuldades existentes na
educação tais como a falta de ética, na formação do cidadão social e não somente
tecnicista, é definir o conceito de qualidade, no entanto o que se acredita ser um ensino
mais humanitário valorizando conceitos sócio-afetivos não deve mudar em lugar algum,
pois o trabalho realizado com amor e empatia reacende o amor ao próximo
independente de sua região, condição social, raça, cor, credo ou gênero. É possível
perceber que grande parte da formação do enfermeiro tem seu foco voltado para os
conceitos técnicos e que, a comunicação e a didática pedagógica com relação ao afetivo
e emocional de ambas as partes, ou seja, paciente e profissional ficam à deriva, não
sendo visto como uma das principais atribuições deste profissional, afinal, ele irá
trabalhar com seres humanos que na sua maioria estará passando por um trauma e que
necessitará de um atendimento mais humanizado. Partindo desse pressuposto, avalia-se
que o acadêmico de enfermagem deve ter além do conhecimento técnico um
conhecimento também didático pedagógico para o trato com esses pacientes. Há uma
relação de subordinação da instrução à educação, uma vez que o processo e o resultado
da instrução são orientados para o desenvolvimento das qualidades específicas da
personalidade, Portanto, a instrução, mediante o ensino, tem resultados formativos
quando converge para o objetivo educativo, isto é, quando os conhecimentos,
habilidades e capacidades, propiciados pelo ensino, tornam-se princípios reguladores da
ação humana, em condições e atitudes reais frente à realidade. Há, pois, uma unidade
entre educação e instrução, embora sejam processos diferentes: pode-se instruir sem
educar, e educar sem instruir; conhecer conteúdos de uma matéria, conhecer os
princípios morais e normas de conduta não levam, necessariamente, a praticá-los. Isto e,
a transformá-los em condições e atitudes efetivas frente aos problemas e desafios da
realidade, Ou seja, o objetivo educativo não é um resultado natural e colateral do

ensino, devendo-se supor, por parte do educador, um propósito intencional e explícito
de orientar a instrução e o ensino para objetivos educativos (Libâneo,1998). Para este
estudo a metodologia é de pesquisa qualitativa, de campo exploratório, com observação
não sistematizada. Com esse trabalho identificar e auxiliar os futuros profissionais de
enfermagem a realizar um trabalho que vise o bem estar do paciente em todos os
aspectos do primeiro atendimento ao seu retorno para casa. Faz-se necessário que o
acadêmico de enfermagem não tenha em seu currículo apenas o olhar técnico, mas
também o olhar humano que possibilite uma integração eficaz no relacionamento do
paciente.

Palavras-chave: Pedagogo; Enfermagem; Didática.

“Laboratório vivo professor Márcio Areco”
¹Ana Paula Ribeiro Silva – Graduando em biologia
¹Ariel Aparecida Marcondes – Graduando em biologia
¹Elainy Cristina de Carvalho – Graduando em biologia
¹Lucenilda Rosa do Prado – Graduando em biologia
¹Nicoly Franciele Aparecida Fernandes – Graduando em biologia
¹Renan Alexandre dos Santos – Graduando em biologia
¹Luiz Eduardo Corrêa Lima – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Regina Bartelega da Cunha
Mendes Junqueira Ortiz Monteiro nos anos de 2015 à 2016, com o objetivo de criar um
laboratório vivo por meio de estudos relacionados à revitalização de um espaço
sustentável dentro da unidade escolar, que embora possuísse um espaço amplo a escola
não se utilizava do mesmo. Dentro do projeto foi idealizado e produzido um jardim
sensorial, uma praça para aulas interdisciplinares e também uma área de lazer para
alunos e professores. Foram necessários dois anos letivos para a realização do projeto.
A participação dos alunos e professores como voluntários foi total. Os alunos da escola
ficaram responsáveis pelo plantio e também diversas tarefas dentro da revitalização
como a pintura do local, a preparação do solo juntamente com os alunos bolsistas do
PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e os resultados foram
muito satisfatórios. A colaboração dos alunos, até mesmo após o horário das aulas,
trouxe grandes benefícios, sendo possível até a realização de um minicurso para a
formação de monitores, ministrado pelos alunos bolsistas do programa. Neste minicurso
além da orientação de como as plantas devem ser cuidadas, também foram ensinadas
quais as espécies que estavam presentes no local e ainda foram destacadas algumas
particularidades de cada planta. Os alunos ficaram responsáveis por rega-las todos os
dias, exceto dias chuvosos e além disso, alguns alunos mais dispostos a colaborar com o
projeto, se voluntariaram para garantir a manutenção do lugar em boas condições,
mesmo após a conclusão do projeto que estará tendo continuidade e seguirá cumprindo
sua função. O nome de nosso laboratório é uma homenagem a um professor muito
querido pelos alunos que faleceu antes da conclusão deste projeto. Como fator
motivador a família do professor homenageado também participou da inauguração, com
os alunos bolsistas do programa, a professora responsável e a diretora da escola.
Palavras-chave: Laboratório Vivo; Sustentabilidade; Plantas; Jardim; Lazer.

Todos contra a dengue
¹Sabrina Rosa de Oliveira – Graduanda em biologia
¹Luiz Eduardo Corrêa Lima – Orientador
¹Rosana Pellegrini – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
Foi realizado um projeto de conscientização contra a dengue na Escola Estadual
Professor Aroldo Azevedo, no ano 2016, com o objetivo de conscientizar a comunidade
escolar sobre os riscos produzidos pelo vetor da dengue e incentivar medidas de
prevenção, já que o mesmo tem causado uma epidemia na região. Para motivar o
trabalho em equipe, interação e melhor compreensão dos alunos, foi elaborado um
modelo didático na aplicação deste projeto, que consistiu na confecção de um modelo
do vetor da dengue (Aedes aegypti), fazendo uso de material reciclado. Após a
confecção, o mosquito produzido pelos alunos foi exposto na escola junto com frases
orientativas e incentivando a prevenção da dengue. A partir do trabalho de
conscientização aplicado junto ao modelo didático e com conhecimento lúdico as
estruturas morfológicas da espécie, os alunos foram capazes de realizar vistorias na
escola, procurando possíveis focos do mosquito. Além disso, os alunos foram
motivados a proceder vistorias em suas próprias casas. O PIBID é um programa que
permite a interação entre bolsista e alunos, contribuindo com a conexão entre a
formação dos docentes e a possibilidade de levar a escola envolvida no programa, numa
maior qualidade do aprendizado. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois além do
envolvimento dos alunos, foi obtido o envolvimento de toda a comunidade da escola. A
conclusão é que a utilização desse tipo de modelo didático em escolas públicas pode ser
de grande utilidade, tendo em vista que muitas das vezes o ensino e os recursos são
precários e que os modelos podem contribuir para a compreensão do conteúdo teórico
proposto na sala de aula, além de conscientizar a comunidade em relação a doença,
principalmente da forma de transmissão e das atitudes de prevenção.

Palavras-chave: Dengue; Modelo Didático; Aedes aegypti;

Relato das atividades pedagógicas do PIBID Biologia nas escolas
parceiras
¹Alessandra Vanessa de Almeida Diniz – Graduanda em biologia
¹André Luiz dos Santos Gonçalves – Graduando em biologia
¹Julierme de Siqueira Farias – Graduando em biologia
¹Maria do Carmo Barbosa Silvino Filha – Graduanda em biologia
¹Thainara Kivian da Silva – Graduanda em biologia
¹Vinicius Pereira da Silva – Graduando em biologia
¹Rosana – Co-orientadora.
¹Luiz Eduardo Corrêa Lima – Orientador
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA
Área do conhecimento: Biologia/Ciências biológicas
Resumo
Considerando a atual realidade encontrada pelos professores da rede pública de
ensino, que é a dificuldade de construir e transmitir determinados conhecimentos sobre
qualquer disciplina, nesse caso a Biologia, coube aos bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) elaborar e colocar em prática
atividades que auxiliassem os professores no decorrer do ano letivo. Todas as atividades
foram compridas seguindo a grade curricular exigida pela rede de ensino. O trabalho foi
realizado em uma das escolas parceiras nos anos de 2015 à 2016, teve como principal
objetivo tornar as aulas de Biologia da rede estadual diferenciadas, através de atividades
teóricas em conjunto com práticas em laboratórios e competições formuladas com as
matérias de estudo, possibilitando assim uma interação maior dos alunos, o que com o
tempo, se tornou de extrema relevância para o ensino de Biologia daquela escola. Entre
as principais atividades realizadas se destacaram as aulas práticas, por não serem
realidades comuns para a maioria dos alunos da rede pública. Essas atividades possuíam
um roteiro estabelecido, que além dos conceitos teóricos e práticos, continham
exercícios que eram ministrados em conjunto para o melhor aproveitamento na
aprendizagem dos alunos. Outra atividade que se sobressaiu foi uma competição sobre
vírus, que foi produzida uma aula teórica com a apresentação de “slides” para
acompanhamento dos alunos, em seguida a turma foi separada em quatro grupos, para
responderem questões sobre o assunto. A atividade teve resultado bastante satisfatório,
pois os alunos conseguiram assimilar o conteúdo teórico aplicado com as perguntas e
mesmo que as questões tenham sido aplicadas logo após a aula, o aproveitamento dos
alunos foi excelente. Assim, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas do PIBID, se
mostraram eficazes dentro dos objetivos propostos, tanto na realização de atividades,
quanto na inserção no futuro ambiente profissional dos bolsistas, que passaram a ter
uma experiência dentro da atual realidade de ensino, proporcionando uma perspectiva
melhor para o futuro e conectando os alunos da rede pública com a realidade
desenvolvida pelo ensino superior.
Palavras-chave: Atividades; Pedagógicas; Biologia; PIBID; Ensino.

Projetos Interdisciplinares: observação, descoberta e modelagem nos
anos iniciais do EF
¹Alessandra Soriani Guedes Gama – Graduanda em Pedagogia
¹Julia Ferreira de Castro – Graduanda em Pedagogia
¹Giovanna Ferreira de Castro – Graduanda em Pedagogia
¹José Amadeu de Siqueira – graduando em Pedagogia
¹Prof. Dra. Maria Cristina Marcelino Bento – Orientadora
¹Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA
Áreas do conhecimento: Pedagogia/Humanas
Resumo
Fundamentados em Brasil (201 ) de que a Ciência deve ser apresentada como
um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações,
para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo, é a meta que se
propõe para o ensino da área na escola fundamental. A apropriação de seus conceitos e
procedimentos pode contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a
ampliação das explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e
valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos, para a
compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas mediações, para a reflexão
sobre questões éticas implícitas nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia.
Desta forma, acrescentamos às ideias de Freire (1996) ao tratamento a ser dado a
disciplina de Ciências; o educador nos ensinou que todo ser humano precisa
compreender a realidade na qual está inserido para poder agir. Entendemos que este elo
entre o que descreve o PCN e ao ensinamento de Freire, nos leva a caminhos da
formação docente para a interdisciplinaridade. Ainda em Freire (1996), encontramos
que os conteúdos escolares devem ser alinhados e trabalhados mediante a realidade do
aluno, sujeito social. Fazenda (2008) destaca que os projetos interdisciplinares na escola
precisam ser vividos e exercidos. Elaborou se o projeto interdisciplinar entre ciência e
arte para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental como suporte e motivação às
atividades de leitura e escrita. As aulas de arte não devem estar isoladas dos demais
conteúdos escolares, bem como das atividades quotidianas dos alunos. A partir destas
fundamentações originam se os objetivos desta pesquisa: ampliar a parceria escola de
educação básica (EB) e graduandos em licenciatura de Pedagogia; lapidar a formação
do graduando em Pedagogia, a partir da elaboração, desenvolvimento e avaliação de
atividades reais da docência. As atividades foram desenvolvidas em uma escola de (EB)
espaço das atividades do PIBID/2016. Participaram destas atividades: 4 bolsistas do
PIBID/Pedagogia, 1 supervisor de área e 60 alunos. Todas as atividades foram
combinadas, adequadas a realizada das crianças, em diálogo anterior, com o professor
da classe. As atividades realizadas foram: sondagem, análise das sondagens, preparo de
sequências didáticas a partir da análise das sondagens, cronograma de realização de
atividades; preparo de material, combinados com os alunos, realização das atividades e
avaliação do projeto. Verificou-se que os alunos que participaram das atividades não
tenham conhecimento sobre os termos cores primárias e secundárias. Apresentaram as
cores primarias às crianças e um licenciando iniciou a provocação, se misturarmos as
cores, poderemos ter cores diferentes? E como seria a mistura e seus resultados? As
misturas de tintas foram realizadas pelas crianças sob orientação dos bolsistas, com

anilina e tinta guache. Depois o registro foi realizado no caderno de cada aluno. As
tintas utilizadas foram reaproveitadas para pintura no caderno, a anilina para a a
confecção da massa de modelar (receita caseira). Com esta massa as crianças
escreveram o nome das cores. A escola disponibilizou tinta para a pintura dos pneus que
ornam o jardim (outra atividade do PIBID), a equipe orientou as crianças na pintura,
finalizaram esta atividade organizando com os alunos o relatório das atividades
realizadas. A parceria escola/universidade quando em diálogo aberto, transparente
preocupada com a formação do cidadão podem auxiliar na lapidação da formação
docente, e também, refletindo no processo ensino-aprendizagem dos alunos da educação
básica, a partir do redesenhou do designer educacional das atividades pedagógicas.
Palavras-chave: Ciências; Ensino Fundamental; Formação Docente; Projetos
interdisciplinares

Modelos de metodologias de ensino-aprendizagem adotados pelos
professores ensino fundamental I sem referencial teórico-metodológico
e sem memória de sua aprendizagem
¹Ana Laura Ramos Alves –Graduanda em Pedagogia
¹Prof. Dr. Paulo Sergio de Sena - Orientador
¹Prof. Dra. Maria Cristina Marcelino Bento – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D´Ávila
Área do conhecimento: Pedagogia/Humanas
Resumo
Esta pesquisa explorou um dos fatores do cotidiano decisório do professor de
Educação Básica, de Ensino Fundamental I, enquanto protagonista da escolha da
metodologia de ensino-aprendizagem de transposição pedagógica dos conteúdos de seu
plano de ensino, bem como rastreou as referências que sustentaram as escolhas
metodológicas. Esse procedimento contribuiu para se pensar na formação do professor
com intervenção nos Cursos de Licenciatura para a Educação Básica. O objeto da
pesquisa foi o Pedagogo, Licenciado para o Ensino Fundamental I. O Problema de
Pesquisa transitou pelo hiato entre o referencial teórico-metodológico aprendido pelo
licenciando e a aplicação desse referencial como fundamento para a prática pedagógica.
Dessa forma, se estabeleceu relações quanto à escolha das metodologias de ensino para
um determinado conteúdo pedagógico. IMBERNÓN (2006) contribuiu com a proposta
de Formação Continuada de Professores como responsabilidade do Professor, num
movimento de atualização e reflexão da sua prática docente. CASTRO, TUCUNDUVA
e ARNS (2008), mostraram a importância de um planejamento para a condução
pedagógica da sala de aula, uma reflexão sobre o caminho a seguir. Essa atitude de
buscar referências teóricas metodológicas que sustentem a prática pedagógica evitaria as
críticas de FREIRE (2001), de que vários dos bons projetos que os Professores fazem
são somente para agradar os Gestores, muitos deles não saem do papel, se aderem às
metodologias da Escola e não se comportam como Mediadores Construtivistas, isto é,
que promovem o ensino-aprendizagem na prática da leitura do mundo e não somente o
que está dentro das salas de aulas. Essa proposta de FREIRE (2001) encontrou
similaridade em NÓVOA (2001), que propôs o modelo de “Professor-Pesquisador”
como um estímulo e abrir portas para novas modalidades de formação na sua carreira
profissional. Uma forma de produção de conhecimento a partir da pesquisa, para que
não sejam somente repetidores de um saber apreendido, mas um protagonista de novos
saberes. PERASSINOTO, BORUCHOVICH e BZUNECK (2013), sintetizaram com a
ideia de estratégias de aprendizagem e as motivações para aprender, como subsídio,
para pensar a aula. Para tanto, como metodologia foi utilizado uma Escola de Ensino
Fundamental I - EFI que apresentou 2 salas de aula do mesmo ano (Primeiro, Segundo,
Terceiro e Quarto) com professores diferentes, o mesmo conteúdo pedagógico para a
mesma série escolar. Os professores foram questionados quanto à escolha da
metodologia de ensino-aprendizagem e onde esta metodologia foi aprendida. Os
resultados mostraram que os professores do Ensino Fundamental I do Caso de Estudo
não dominavam o referencial teórico-metodológico pedagógico para justificar o tipo de
metodologia de aprendizagem a ser usado para o conteúdo pedagógico específico. Ficou

registrado também, que os encontros de trabalho nas salas de professores são momentos
de aprendizagem e trocas de experiências, como recurso de formação continuada. A
ideia de um Professor Pesquisador capaz de produzir saberes e não somente reproduzir
o que já existe, ficou muito longe de ser uma realidade. Como é surpreendente, quando
se pensa o Professor como Profissional da Educação, um profissional que não é capaz
de identificar o referencial-metodológico de seu trabalho, como exigido por
IMBERNÓN (2006). Esse estado das coisas dificulta ainda mais pensar a importância
de um planejamento para o desenvolvimento de um conteúdo em sala de aula
apresentado por CASTRO, TUCUNDUVA e ARNS (2008). As recomendações que
ficam podem encerrar em NÓVOA (2001) que incentiva a formação do “ProfessorPesquisador” pela Universidade, visto que é uma oportunidade de aplicar o referencialteórico para construir saberes como novas modalidades de formação na sua carreira
profissional. Investir na produção de conhecimento que nasce de uma pesquisa em
educação, o que exige professores em constante atualização, superando repetição de um
saber em detrimento de novos saberes construídos por ele, o Professor.
Palavras-chave: Planejamento de aula, Métodos Ensino-Aprendizagem, Ensino
Fundamental

Exposição de fotojornalismo “o sabor da língua portuguesa”
¹Adria Daniela Pereira da Silva – Graduanda em letras
¹Antônio Augusto de Castro Rodrigues – Graduando em letras
¹Josiele Cristine de Andrade Simões – Graduanda em letras
¹Juliana Silva – Graduanda em letras
¹Silmara Moraes Dias – Graduanda em letras
¹Neide Ap. Arruda de Oliveira - Orientadora
¹Luciani Vieira Gomes Alvareli – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D´Ávila
Área do conhecimento: Letras/Humanas
Resumo
O uso inadequado da língua portuguesa nas mais variadas oportunidades de uso
causa constrangimento e muitas vezes se tornam motivo de piadas e preconceitos.
Devido à dificuldade dos discentes em compreender e usar de forma correta a língua
portuguesa, esta pesquisa visa a utilizar recursos tecnológicos e as tipologias textuais
(Convite/Legendas/Folheto de divulgação) estudadas na 1ª série do Ensino Médio,
sugeridas pelo Caderno do Aluno. Este trabalho objetiva a reflexão dos discentes sobre
a adequação da linguagem ao seu contexto auxiliando o mesmo a compreender e
interpretar documentos que cheguem a eles utilizando do vocabulário mais rebuscado.
Por meio de uma exposição de fotojornalismo com auxilio da equipe do PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), realizou-se um trabalho
com análise da estrutura textual das tipologias presentes em uma exposição e também
visando à ambientação adequada para chamar a atenção das pessoas que passarem pela
exposição a fim de explorar a criatividade dos alunos.
Palavras-chave: Fotojornalismo; interpretar; adequação; tecnologia; Ensino Médio.

Variantes linguísticas e intertextualidade: uma análise da música do
criolo em sala de aula
¹Érika de Carvalho Ribeiro de Souza – Graduanda em letras
¹Vitória Nery de Medeiros Costa - Graduanda em letras
¹Evelyn Bueno Machado - Graduanda em letras
¹Gideon Sabino das Chagas - Graduando em letras
¹André Mateus Reis Amaral - Graduando em letras
¹Taciana Costa de Souza - Graduanda em letras
¹Neide Ap. Arruda de Oliveira - Orientadora
¹Luciani Vieira Gomes Alvareli – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D´Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Letras/Humanas
Resumo
A busca por práticas em sala de aula que despertem a compreensão e o interesse
dos educandos sobre aspectos da língua resultou neste estudo. Ressaltando assim como
na Sociolinguística a importância e complexidade da variante utilizada pelo falante
brasileiro, apresentando uma riqueza cultural e popular. De forma que o estudante reflita
sobre o assunto e venha a entender que a Língua é um organismo vivo que pode variar
sobre três fatores como por tempo, uma mudança diacrônica, geograficamente
conhecida como diatópica diferindo-se por regiões e finalmente por variações sociais.
Fatores estes encontrados na música “Ainda há tempo” do cantor Criolo que
intertextualiza e contextualiza com vivências dos estudantes. Este projeto objetiva a
conscientização, motivação e reflexão sobre as variantes linguísticas em sala de aula,
partindo da criação de estratégias que contextualizem o ensino aprendizado. Esta
sequência será destinada a uma sala do segundo ano do Ensino Médio, em uma escola
Pública do interior do Estado de São Paulo, sendo primeiramente realizado um
questionário prévio sobre a temática de se trabalhar em sala de aula o gênero música
como uma estratégia de aprendizagem diferenciada. Seguindo pela leitura da canção e
apresentação do conteúdo por meio de uma aula expositiva, abordando questões
pertinentes a interpretação e referentes aos temas como as variações linguísticas e
intertextualidade encontradas na música em questão. O projeto foi aplicado em uma sala
do Ensino Médio, contendo o número de trinta e um alunos, sendo observado o
comprometimento com a pesquisa em relação às habilidades de leitura, análise e
compressão sobre os aspectos sociolinguísticos encontrados na canção. O que
possibilitou aos educandos a compressão e reflexão moral e constatação por meio da
análise e observância das variantes linguísticas. Os educadores precisam estar em
constante aperfeiçoamento e a atualização, proporcionando mais e mais saber, porque
novas técnicas surgem ou evoluem. A escola deve conhecer e realidade linguística do
aluno e trazer para por meio de propostas didáticas formas de contextualizar com a
diversidade social e regional de seus jovens de forma a motiva-los a construírem seu
conhecimento
Palavras-chave:
Aprendizagem.

Variantes

Linguísticas;

Intertextualidade;

Música;

Ensino;

Amorevolezza transformando o ensino médio
¹Fernanda Pereira Moliterno – Graduanda em letras
¹Neide Ap. Arruda de Oliveira - Orientadora
¹Luciani Vieira Gomes Alvareli – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D´Ávila – UNIFATEA
Áreas do conhecimento: Letras/Humanas

Resumo
A proposta deste trabalho é rever as deficiências atuais que se inserem no ensino
médio de uma escola pública estadual e desenvolver um projeto que possa contribuir
para o autocrescimento e aprendizagem dos educandos, a partir dos desafios impostos
pela realidade social, econômica e política, além da realidade que esse jovem divide,
sendo marginalizado e prejulgado pelo bairro que mora. Este trabalho visa fazer a
diferença na vida e na construção do indivíduo em sua formação para a cidadania,
usando uma metodologia de incentivo com uso de vídeos motivacionais e dinâmicas que
favoreçam o crescimento desse jovem, pois o mesmo perde rapidamente o entusiasmo
pelos estudos nesta fase, no entanto, se inserido no cotidiano escolar a prática da
pedagogia do amor, há de se fazer mais por esse aluno rotulado pela comunidade onde
vive roubando-lhe a perspectiva de futuro. Portanto, um cenário crítico que deve ser
visto com sensibilidade pelo docente que busque uma prática mais ativa e dinâmica para
que o aluno seja capacitado ao debate e à reflexão da sua construção como cidadão.
Como embasamento teórico utilizou-se a filosofia Salesiana de Dom Bosco.
Palavras-chave: Amorevollezza; ensino; aprendizagem; ensino médio.

Alunos nota mil: redação do enem em questão
¹Fernanda Pereira Moliterno – Graduanda em letras
¹Guilherme José da Silva Mariano – Graduando em letras
¹Karolina Victória Soares Espíndola – Graduanda em letras
¹Neide Ap. Arruda de Oliveira - Orientadora
¹Luciani Vieira Gomes Alvareli – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D´Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Letras/Humanas
Resumo
O que se vê nos alunos do ensino médio é um desinteresse no que tange aos
meios para se chegar ao ensino superior, o que nos faz repensar estratégias para que os
alunos tenham incentivo e motivação. Para isso, é necessário um trabalho que venha ao
encontro dos objetivos da escola em atingir um grande número de alunos que poderá ser
aceito em instituições de ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). Diante da dificuldade que muitos têm em realizar uma redação bem
estruturada, surgiu este estudo. Este trabalho objetiva auxiliar os alunos a alcançarem
um melhor desempenho nas redações do ENEM e assim galgarem mais uma etapa
importante em suas vidas acadêmicas, que possam ter um bom desempenho nas
redações e que este jovem não desista ao se defrontar com o primeiro obstáculo. Por
meio de um projeto pedagógico com envolvimento da equipe Pibid, iniciou-se um
trabalho de análise da estrutura textual acerca das redações do ENEM para que
familiarizado com os temas de edições anteriores possa-se estimular os alunos a realizar
uma redação classificada como nota 1000. O estudo foi realizado à luz de
Rededosaber.sp.gov.br (2010).
Palavras-chave : Redação ; Alunos ; Enem ; Ensino ; Aprendizagem

Shakespeare: ler ou não ler, eis a questão
¹Carolina Jacometti de Oliveira - Graduanda em letras
¹Elaine Machado da Silva - Graduanda em letras
¹Samuel Rodolfo dos Santos Barbosa - Graduando em letras
¹Neide Ap. Arruda de Oliveira - Orientadora
¹Luciani Vieira Gomes Alvareli – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D´Ávila – UNIFATEA
Áreas do conhecimento: Letras/Humanas
Resumo
O Projeto Shakespeare: “Ler ou não ler, eis a questão”, propõe uma discussão
não só com os adolescentes, mas também com toda a escola sobre o déficit de leitura no
Brasil apresentando a muitos, a leitura shakespeariana na qual os alunos podem se
inspirar, buscando entrelaçar as diversas linhas do conhecimento. Os objetivos são:
abordar o tema leitura através do processo de conhecer, descobrir, interagir, crescer e
apropriar-se de novos repertórios de forma prazerosa, rica e envolvente; Propiciar a
interação dos alunos; Possibilitar a leitura de livros com significado; Promover a
valorização do livro; Estimular a formação de opinião, atitudes e valores que
desenvolvem os cidadãos críticos e éticos; Trabalhar a autoestima no educando;
Fomentar no educador, a postura, a ética, a educação e a construção de uma autoestima
positiva. Ainda hoje William Shakespeare é considerado um dos mais importantes
dramaturgos de todos os tempos, suas obras permanecem vivas e são, frequentemente,
retratadas pelo teatro, televisão e cinema. A pedagogia de projetos surge da necessidade
de desenvolver uma metodologia de trabalho pedagógico que valorize a participação do
educando. A educação através de projetos permite uma aprendizagem por meio da
participação ativa dos educandos. As disciplinas envolvidas foram Língua Inglesa e
Portuguesa. Inicialmente, houve uma roda de conversa para expor aos alunos os
objetivos do projeto; em seguida, foi realizada a leitura da biografia de Shakespeare,
suas principais obras. Depois foi elaborada uma linha do tempo sobre o autor e obra
relacionando-as ao contexto. Os resultados desse projeto foram percebidos no interesse
dos alunos após a proposta de leitura do escritor William Shakespeare, alguns relataram
estar lendo livros do autor. Além de uma melhora significativa no rendimento estudantil
do semestre. Não obstante, grifa-se que muitos alunos ainda têm dificuldades em
desenvolver habilidades de leituras de obras clássicas.
Palavras- chave: Shakespeare; Leitura; Língua Inglesa

Exposição de fotojornalismo “o sabor da língua portuguesa”
¹Adria Daniela Pereira da Silva – Graduanda em letras
¹Antonio Augusto de Castro Rodrigues – Graduando em letras
¹Josiele Cristine de Andrade Simões – Graduanda em letras
¹Juliana Silva – Graduanda em letras
¹Silmara Moraes Dias – Graduanda em letras
¹Neide Ap. Arruda de Oliveira - Orientadora
Luciani Vieira Gomes Alvareli – Co-orientadora
¹Centro Universitário Teresa D´Ávila – UNIFATEA
Área do conhecimento: Letras/ Humanas
Resumo
O uso inadequado da língua portuguesa nas mais variadas oportunidades de uso
causa constrangimento e muitas vezes se tornam motivo de piadas e preconceitos.
Devido à dificuldade dos discentes em compreender e usar de forma correta a língua
portuguesa, esta pesquisa visa a utilizar recursos tecnológicos e as tipologias textuais
(Convite/Legendas/Folheto de divulgação) estudadas na 1ª série do Ensino Médio,
sugeridas pelo Caderno do Aluno. Este trabalho objetiva a reflexão dos discentes sobre
a adequação da linguagem ao seu contexto auxiliando o mesmo a compreender e
interpretar documentos que cheguem a eles utilizando do vocabulário mais rebuscado.
Por meio de uma exposição de fotojornalismo com auxílio da equipe do PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), realizou-se um trabalho
com análise da estrutura textual das tipologias presentes em uma exposição e também
visando a ambientação adequada para chamar a atenção das pessoas que passarem pela
exposição a fim de explorar a criatividade dos alunos.
Palavras-chave: Fotojornalismo; interpretar; adequação; tecnologia; Ensino Médio.

Fatores determinantes para o consumidor escolher uma empresa
distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) na cidade de
Cruzeiro- SP, um estudo de caso.
¹Marcus Vinícius Barbosa – Graduando em Gestão da Produção Industrial
¹Matheus Paulino de Avelar – Graduando em Gestão da Produção Industrial
¹Thiago Paulino de Avelar - Graduando em Gestão da Produção Industrial
¹Thúlio César Ferreira Rocha - Graduando em Gestão da Produção Industrial
¹Leonidas Magno de Morais - Orientador
¹Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro - Fatec
Área do conhecimento: Gestão da Produção Industrial – Exatas

Resumo
Há inúmeros meios que podem variar ou determinar uma boa atuação de
mercado nos empreendimentos atualmente. Notavelmente, o cliente vem aumentando
suas necessidades e exigências, e as empresas estão inteiramente encarregadas de
acompanhar essas obrigações. Esse fato, não se faz diferente nas empresas
distribuidoras de gás liquefeito de petróleo (Gás GLP), ou mais conhecido como “gás de
cozinha”. Em uma nova pequena empresa no mercado de distribuição e armazenagem
do gás em questão, foi realizada uma análise comparativa de padronização dos
processos e atendimento com empresas já estabelecidas no mercado, com intuito de
apresentar um modelo de padrão dos processos e atendimento para alcançar um
diferencial competitivo, junto com a melhoria contínua perante seus concorrentes. Do
mesmo modo que existem empresas que se preocupam de uma maneira bastante intensa
com esse tema, em contra partida podem existir empresas que não se atentam para isso,
por variados motivos, tais como: Incapacidade de adequação, mau entendimento das
ferramentas que podem auxiliar, ou até mesmo negligência de normas. Portanto, nascem
daí, duas óticas diferenciadas, e completamente distintas: empresas com padrões e
empresas sem padrões de trabalho. A padronização é uma técnica que visa reduzir a
variabilidade dos processos de trabalho sem prejudicar sua flexibilidade. Destina-se a
definir os produtos ou serviços (com base nas necessidades dos clientes), os métodos
para produzi-los, as maneiras de atestar a conformidade e também como definir se os
mesmos atendem às necessidades dos clientes, de maneira mais simples, ao menor custo
e com menor variação possível. A padronização é, também, a base para o treinamento
operacional. Tendo os procedimentos definidos torna-se mais fácil e mais simples
desenvolver nas pessoas as habilidades e conhecimentos necessários para a execução
das tarefas. E a execução das tarefas conforme os padrões garantem a manutenção dos
resultados. A padronização não se limita ao estabelecimento (consenso, redação,
aprovação e distribuição) do padrão, mas inclui, também, a sua utilização (treinamento e
verificação contínua de sua observação). Isto significa que a padronização só termina
quando a execução do trabalho conforme o padrão estiver assegurado. Um projeto ou
empreendimento no mercado por mais bem posicionado que esteja em seu ramo, ele
possui alguns pontos diferencidos como potencial competitivo e também pontos que
podem ser melhorados ainda mais. O painel de diferencial semantico é uma forma de
avaliar a sua organização comparada com a concorrencia, e também com uma situação
ideal (onde gostaria de estar). Seu objetivo é fazer uma analise quantitaviva que te

permite uma medida de objetos ou pessoas por meio de uma série de escalas descritivas
de adjetivos bipolares, Dessa maneira pode se estabelecer a semelhança entre os
melhores pontos do projeto, produtos ou serviços e também às maiores divergências
entre os conceitos. Essa análise é bem ilustrativa, e pode te levar exatamente a seguir
padrões de excelência, contudo se utilizar as melhores referencias do mercado e ser
claramente objetivo em suas conquistas por melhores resultados do seu
empreendimento.
Palavras-chave: Padronização; Comparação; Satisfação; Resultados

A importância da análise de similares como ferramenta no
desenvolvimento de novos produtos.
¹Hariane Alves Diniz – Graduanda em Gestão da Produção Industrial
¹Manoela Meireles dos Santos - Graduanda em Gestão da Produção Industrial
¹Maria Júlia Basso de Paiva - Graduanda em Gestão da Produção Industrial
¹Victor Hugo Umbelino da Silva - Graduando em Gestão da Produção Industrial
¹Adriano José Sorbile de Souza – Co-orientador
¹Leonidas Magno de Morais - Orientador
¹Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro - FATEC
Área do conhecimento: Gestão da Produção Industrial – Exatas

Resumo
Durante o projeto de criação de um produto, são utilizadas diversas ferramentas
para que seja desenvolvido de maneira a atender o usuário final dentro de suas
necessidades, desejos e até mesmo de sua personalidade. É possível observar as
principais características dos produtos já existentes no mercado, destacando os pontos
fortes e fracos dos concorrentes e assim, auxiliando no desenvolvimento de novos
entrantes. Para ilustrar sua aplicação, apresenta-se a análise de três marcas distintas de
tênis esportivos onde, objetiva-se entender de forma prática sua utilização e mostrar
como o desenvolvimento de um produto pode impactar diretamente no consumidor
final. Todo produto requer pesquisa e estudo antes de ser lançado no mercado e chegar
ao consumidor final, o presente trabalho vem apresentar a importância da ferramenta
Análise de Similares dentro do segmento esportivo e, como o projeto de um tênis pode
impactar significativamente no usuário de acordo com suas necessidades. Para o
desenvolvimento de uma Análise de Similares eficiente, é preciso que seu condutor
conheça detalhadamente cada um dos produtos envolvidos. Um processo de grande
valia para essa problemática é o da Engenharia Reversa. Tal metodologia, atua no
desmonte do produto. Analisa-se cada componente, a fim de descobrir o funcionamento,
as tecnologias envolvidas, a operacionalidade, os componentes e outras diversas
características do elemento. A metodologia obedece uma sequência de procedimentos
de análises para o destrinche do produto: Análise funcional, análise física, análise
química, mesa de metrologia e bancada de pesagem. Após o processo de conhecimento,
inicia-se de fato a análise entre os objetos similares. Primeiramente, várias questões são
respondidas, com o intuito de estabelecer uma descrição detalhada de cada um dos
produtos, respeitando sua natureza, os requisitos representam tudo o que o
usuário/consumidor deseja do produto, acrescidos das normas ou exigências específicas.
Estes requisitos podem ser qualitativos ou quantitativos, ou seja, ao final deste processo,
pode-se ver de forma clara e bem definida toda a necessidade no momento de se
desenvolver um novo produto ou realizar uma adequação ou melhoria em um produto já
existente. Para traçar a ideia de um projeto ideal e, a fim de estudar o poder da
concorrência com o objetivo de agregar valor ao desenvolvimento de um novo produto,
utiliza-se muitas vezes, um gráfico semântico que assunta a semântica e a simbologia
dos produtos e compara-os, certificou-se que a escolha do calçado influencia

diretamente no desempenho do atleta, uma vez que leveza, conforto, flexibilidade,
durabilidade e ventilação, são fatores imprescindíveis, assim como a escolha de diversos
outros produtos, sendo eles de qualquer especialidade, pode interferir nas atividades a
serem realizadas por quem os adquire. A semântica do produto é dada pela necessidade
do mesmo em ter uma aparência visual adequada à sua função. Durante o projeto
conceitual, é importante criar uma forma visual do produto, que reflita o objetivo
pretendido.
Palavras-chave: Análise; Similares; Ferramenta; Produto.

Padronização de processos na área da Logística.
Carlos Augusto de Almeida – Graduando em Gestão da Produção Industrial
Joseanne Cristina dos Santos Ferreira - Graduanda em Gestão da Produção Industrial
Patrícia Rosa Barreto - Graduanda em Gestão da Produção Industrial
Renato de Souza - Graduando em Gestão da Produção Industrial
Leonidas Magno de Morais - Orientador
Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro - Fatec
Área do conhecimento: Gestão da Produção Industrial – Exatas

Resumo
A base de um processo de padronização consiste na elaboração de
procedimentos formalizados. Este é um dos elementos que assegura a qualidade dos
produtos e serviços oferecidos além de contribuir para a melhoria contínua dos
processos, afetando diretamente as dimensões da qualidade de custo e prazo. Pretendese com este trabalho apresentar uma visão mais específica em relação às atividades no
âmbito das organizações, de forma que não ocorram erros na fabricação do produto e
execução das tarefas complementares, e a operação realizada seja a melhor possível.
Este artigo visa apresentar a importância, e implementação da padronização dos
processos em uma àrea de logística de uma empresa de grande porte, fornecedora de
componentes do setor automotivo (componentes estruturais), objetivando aplicar a
padronização de processos e serviços e apresentar um exemplo de aplicação, bemsucedida, da procedimentalização dos processos realizados numa empresa fornecedora
de componentes do setor automotivo: um estudo de caso abordando a falta de padrões
validados no sistema de gestão integrado da própria empresa. O trabalho foi realizado
por uma equipe de profissionais da empresa, tendo como colaborador uns dos autores do
artigo. Normalmente, as empresas adotam abordagens de pesquisa denominadas
quantitativas, que têm natureza experimental e buscam explicar relações de causa e
efeito, procurando, por meio de generalização dos resultados, permitir replicações,
nessas abordagens são feitas análises estáticas da realidade. A base de um processo de
padronização consiste na elaboração de procedimentos formalizados. Este é um dos
elementos que assegura a qualidade de produtos e serviços, além de contribuir para a
melhoria contínua dos processos. O que se pretende com a padronização dos processos é
que as atividades a serem realizadas, sejam feitas de forma eficiente. Pela aplicação da
padronização e controlando-a no dia-a-dia, é possível registrar menores perdas
provenientes de retrabalhos e até mesmo sucateamento de componentes e/ou produtos,
contribuindo de maneira significativa no resultado financeiro da organização. É
consenso entre os estudiosos no assunto que “não existe controle sem padronização”. O
procedimento de realização das atividades deverá respeitar aquilo que foi definido na
padronização. Quando se padroniza um processo significa dizer que aquele conjunto de
operações é a melhor forma de serem realizadas até aquele momento. No entanto, ela
deve ser objeto de melhoria contínua para que seja possível promover o crescimento das
competências operacionais, e em alguns casos, até promover a melhoria e otimização
dos equipamentos. Em uma operação logística que envolve serviços, necessita-se de
procedimentos padronizados para comprar, receber, armazenar, inventariar, expedir,

faturar, roteirizar, carregar, entregar, rastrear, contratar e terceirizar, e os erros geram
atrasos de entrega, avarias de mercadorias, furos de estoques, rotatividade de
funcionários, veículos parados, inviabilidade de rota e insatisfação dos clientes. O
responsável pela padronização dos processos na empresa deve estar sensível aos
objetivos estratégicos, para desenvolvê-los de forma que não prejudique os resultados
logísticos. Essa padronização deve contribuir para que a empresa conquiste seus
objetivos, atendendo clientes, aumentando faturamento, retendo talentos e valorizando a
marca.
Palavras-chave: Padronização; Procedimentos; Processos; Serviços.

Melhoria do processo produtivo utilizando ferramentas da
qualidade
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Área do conhecimento: Gestão da Produção Industrial/Exatas

Resumo
Este trabalho tem por finalidade apresentar o valor das ferramentas da qualidade
nas soluções de problemas relacionados a produção, administração e qualidade. Estudo
feito dentro de uma empresa, para um processo de melhoria no quesito de falhas,
negligencia no preenchimento das folhas de verificação durante o processo de
fabricação, expondo a necessidade e a eficiência das mesmas e analisando sua aplicação
através de um estudo de caso, no qual estas ferramentas se mostraram fundamentais na
identificação e solução dos principais problemas dentro desta empresa. Este trabalho
explorou, especificamente 05 ferramentas da qualidade. Sendo essas: Folha de
Verificação, Diagrama de Pareto, Diagrama de Ishikawa, 5 Porquês e 5W2H. Manter a
competitividade em um mercado globalizado é um desafio permanente para todas as
empresas que visam sua sobrevivência e lucratividade ao longo prazo. Satisfazer as
necessidades de possíveis clientes é uma das mais importantes metas de uma empresa,
pois, alcançando este objetivo, ela provavelmente terá uma boa participação no mercado
no qual ela está inserida, isso pode ser um diferencial para o ganho da produtividade.
Atualmente a qualidade deixou de ser um diferencial, e tornou-se uma necessidade que
será analisada por possíveis clientes no momento de distinguir uma empresa de outra.
Fato esse que pode implicar no sucesso ou fracasso da organização, diante desse cenário
que se insere as ferramentas para melhoria da qualidade, essas ferramentas são aplicadas
como suporte em metodologia, para solução de problemas e tomadas de decisão,
tornando possível o melhor aproveitamento dos recursos e permitindo o levantamento e
a implementação de ações para o controle e a melhoria de processos. O estudo de caso
apresentado, foi realizado em uma empresa nacional de pequeno porte, com certa de 80
funcionários, que atua na área industrial, produzindo e comercializando peças para o
setor aeronáutico desde 1985.A empresa está localizada na região do Sul de Minas, no
Estado de Minas Gerais, próxima das capitais Rio de Janeiro e São Paulo. A empresa é
favorecida pela proximidade com seus fornecedores e clientes; usufruindo das principais
vias de escoamento do país e possui certificação das Normas ISO 9001 e NBR 15100.
Para atender aos objetivos do estudo, buscou-se analisar a fabricação de peças para
gabaritos aeronáuticos no intuito de descobrir a negligencia no preenchimento das
folhas de verificação durante o processo de fabricação, visando que o preenchimento
destes dados é vital para a rastreabilidade dos materiais utilizados (certificado da

matéria prima, certificado do tratamento térmico, certificado do tratamento superficial),
dos instrumentos utilizados (certificado de calibração) e dos colaboradores envolvidos
no processo de manufatura. Salienta-se ainda que a implantação das ferramentas da
qualidade no processo produtivo industrial é um instrumento multiplicador da
capacidade empresarial em produzir com melhor qualidade, menores custos e
incrementar a inovação tecnológica.
Palavras-chave: Problema; Ferramentas; Qualidade.
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Área do conhecimento: Gestão da Produção Industrial – Exatas

Resumo
O objetivo do trabalho é fornecer informações de qualidade sobre os diferentes
tipos de fontes de energia como: hidráulica, fóssil, solar, nuclear, eólica, biomassa,
geotérmica e gravitacional, fazendo um comparativo entre as principais fontes de
energia da matriz energética do Brasil, para mostrar o potencial produtivo, o nível de
investimento necessário e nível de sustentabilidade de cada um. Entretanto o objetivo
específico é mostrar qual a fonte geradora eficaz e com melhor índice de
sustentabilidade para o estado de São Paulo na sub-região quatro do vale do Paraíba,
baseado nos dados obtido contrapondo com os dados fornecidos por instituições de
pesquisas climáticas e fontes literárias, objetiva ainda, fazer um levantamento da matriz
energética do Brasil, com a intenção de identificar a fonte de maior eficiência na subregião quatro do Vale do Paraíba, tendo como sub-região quatro as cidades de: Arapei,
Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras. A
energia movimenta o mundo e dela as empresas dependem para a produção,
comercialização e distribuição de seus produtos, e as pessoas dependem da energia em
suas residências, no trabalho e outros meios de convívio social. Por fim os países
dependem da energia para movimentar suas economias e criar produtos competitivos no
mundo globalizado. No Brasil possui várias formas de se produzir energia deste a
utilização de um simples material reciclável até uma alta tecnologia com as usinas
nucleares. A sub-região 4 do vale do Paraíba fica localizado onde a incidência de raios
solares possui média de irradiação de 16 Mega joule/m² ao ano com isolação de 6
horas/dia sendo assim, a média de produção de energia diária é de 26,67Mega watts.
Como apresentado sobre energia hídrica pode-se perceber que um metro quadrado de
painel solar tem quase o mesmo potencial energético que uma PCH com a vantagem do
pouco ou nenhum impacto ambiental, sua desvantagem é que essa produção é
meramente uma média quanto ao da PCH é constante. Levando em consideração os
dados obtidos sobre os Sistemas de Fontes de Energia Renováveis, observa-se que os
Sistemas mais prejudiciais ao Meio Ambiente seriam a Térmica, Nuclear e
Hidroelétrica. Já a Eólica e a Solar seriam os Sistemas de menos impactos ambientais.
Visando por este lado das vantagens e desvantagens de cada uma e também através dos
dados coletados sobre a insolação e o clima da região das cidades em enfoque, o grupo
chegou à conclusão de que, a Fonte de Energia Renovável mais indicada para esta

pesquisa é a Solar e que o Sistema Fotovoltaico seria o mais eficaz para a região em
questão. Contudo conclui-se que, a insolação na Região destas cidades é alta, o que é
muito favorável para este Sistema. Apesar de algumas cidades serem montanhosas onde
ventaria mais, o que favoreceria o Sistema Eólico, não há tanta abundância assim da
ventania, e sim é considerável cidades quentes.
Palavras-chave: Matriz energética do Brasil; Eficácia energética; Sustentabilidade
energética.
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Resumo
A liderança implica a capacidade de influenciar pessoas através de um processo
de comunicação, tendo como objetivo final realizar uma tarefa. Através de influência, o
líder pode alterar o comportamento das pessoas, de modo intencional, usando
estratégias para impor o seu domínio e ascendência. Pretende-se com este trabalho além
de responder a questão: se a liderança nasce com a pessoa ou se é possível desenvolvela e mostrar um processo de desenvolvimento de líderes que vem crescendo no mercado
de trabalho, porém ainda é pouco conhecido, o Coaching, que é um processo de
treinamento para desenvolvimento de líderes, contribuído para o crescimento das
empresas. Como estudo de caso foi realizado uma entrevista com um profissional
responsável por aplicar o processo de Coaching, onde são respondidas algumas
perguntas para melhor entendimento desse processo. O estudo da liderança tem sido
alvo de várias pesquisas ao decorrer do tempo, dentro destas o estudo sobre o
comportamento humano, com intuito de traçar o perfil ideal de um líder. Entende-se que
o líder não é só aquele que impõe regras, mas o que se adequa a diferentes ambientes e
sabe lidar com todos os tipos de pessoas. Porém há ainda uma grande confusão com o
presente tema onde se relaciona liderança a poder, quando na verdade é muito
importante que o líder se relacione com todos os elementos do grupo que lidera, pois no
processo de liderar, há uma influência interpessoal que é resultada da comunicação
entre os envolvidos no processo, acerca de um determinado objetivo.
A visão de
negócio que era baseada em modelos tradicionais de comando e controle, de autoridade
e subordinação, mudou; porém, sabemos que o mundo dos negócios reage de acordo
com as necessidades do mercado e das pessoas; sendo assim, o antigo modelo deu lugar
à outra metodologia, onde o que conta é a interdependência, na capacidade de atingir
metas e objetivos por meio da troca de experiências e do envolvimento dos
profissionais. O Coaching é um modelo de liderança baseado na aprendizagem. É o
mais atual e eficiente processo de liderança, que permite desenvolvimento das
habilidades, reconhecimento do potencial e capacidade de tomada de decisão, além do
domínio de lidar com conflitos internos. Com base nas pesquisas e na entrevista
realizada com especialistas, percebemos que o Coaching é um método que conduz o
indivíduo a liderar seu grupo com sucesso, mesmo que não siga um padrão pré-definido,
pois o Coaching foca na mente, levando o futuro líder a erradicar suas crenças negativas

e conhecer sua identidade, em seguida a pratica, já que a ação trará resultados e fixação
do aprendizado. Sempre ao compararmos resultados de dois indivíduos distintos,
veremos que, alguns relatam menos dificuldades do que outros, mas é importante notar
que, felizmente ninguém é obrigado a amargar as consequências dos maus resultados
provenientes de uma liderança falha, já que esta é uma habilidade e pode ser
desenvolvida como qualquer outra. Hoje a liderança é associada à influência, a guiar
seus subordinados levando em consideração as habilidades e as características de cada
liderado. Diante dos fatos citados no presente trabalho, podemos concluir que o líder é
uma peça fundamental nas organizações nas empresas e outros setores, que podem se
encaixar perfeitamente no seu dia a dia, para isso precisa ser flexível as situações que
podem se apresentar. Concluímos que é possível desenvolver e aperfeiçoar líderes, com
o processo de Coaching que vem crescendo e torna as organizações cada vez melhores
quando se trata de liderança, o que contribui muito seu para o desenvolvimento.
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Resumo
O artigo refere-se a uma pesquisa científica com relação a administração
estratégica, suas ferramentas e a composição dos stakeholders. São presentados os
conceitos da administração estratégica e o que a compõe. Através deste, foi possível
fazer um levantamento de diferentes autores com relação à importância dos stakeholders
dentro e fora da organização. O objetivo é repassar cada stakeholder que uma
organização tem de uma forma sucinta e quais ferramentas estratégicas e da qualidade,
por conseguinte, aprofundou suas pesquisas e resultados na relação das organizações
com fornecedores, um exemplo de stakeholder muito importante para uma empresa.
Pode-se afirmar que o ambiente estratégico organizacional tem ganhado relevância na
composição da empresa nos últimos anos, na tentativa de mudar o pensamento
estagnado que muitos gestores têm em mente. É preciso buscar novas estratégias para a
empresa, a fim de conseguir vantagens competitivas e ocupar uma posição de relevância
no mercado. O processo de Administração Estratégica auxilia na escolha de estratégias
e implementação dessas mudanças. Os stakeholders são designados em todos os
segmentos que influenciam ou são influenciadas pelas ações de uma organização,
fugindo do entendimento de que o público alvo de uma organização é o consumidor.
Em uma organização podem-se identificar seus stakeholders como: mídia (publicidades,
área de marketing), fornecedores, meio ambiente, serviços ou processos terceirizados,
concorrentes, acionistas, clientes, comunidade, enfim, a uma série de processos físicos
ou jurídicos de uma organização que pode ser considerada um stakeholders, desde que
haja sempre a interação com a mesma. Uma das bases de uma empresa bem-sucedida é
o bom relacionamento com seu fornecedor, buscando estabelecer uma parceria,
lucratividade e baixo custo para empresa sem que o fornecedor seja forçado a vender
com preços muitos baixos. Dessa forma, havendo um resultado bem-sucedido os dois
saem ganhando, mas para isto acontecer, deve haver muita confiança nessa relação
empresa x fornecedor. O fornecedor deve ser trazido para dentro da organização, de
modo que ele comece a ter uma grande participação nos acontecimentos internos da
empresa, fazendo com que ele se sinta um parceiro de verdade da organização. Uma das
ferramentas que possibilita esta análise é a matriz SWOT (acrônimo para os termos
Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats. Em português: Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças). A Matriz BCG é uma análise gráfica desenvolvida pelo
empresário Bruce Henderson para a empresa de consultoria empresarial americana

fundada por ele, a Boston Consulting Group em 1970. Essa matriz é uma forma
consagrada de se fazer a análise de portfólio de produtos, proporcionando clareza na
análise do ciclo de venda deles. Essa ferramenta deve ajudar a melhorar a carteira de
produtos ou serviços, priorizando aqueles que melhor equilibram maior potencial de
lucro com menos recursos. A representação gráfica da matriz BCG favorece a
compreensão da situação dos produtos de forma ampla, facilitando a definição de
estratégias específicas para cada um deles. A simples distribuição dos produtos do
portfólio em listas dentro de cada quadrante facilita a tomada de decisão rápida para os
gestores. A integração com os fornecedores é muito importante durante a cadeia de
produção de qualquer empresa. É muito importante que o fornecedor se sinta motivado
a ter grandes participações na parte de insumos e produtividade, tornando-o assim parte
da empresa de verdade, constituindo uma relação de parceria contínua. Por fim, todos os
clientes, não importando seu tamanho, na hora da busca pelo produto a ser consumido,
visam sempre a melhor qualidade possível. Mas a cada dia que passa os clientes vão
intensificando suas exigências cada vez mais, obrigando as organizações a se
adequarem para manter seus clientes e conquistar novos.
Palavras-chave: Administração; Estratégia; Stakeholder; Organização.
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Resumo
O artigo enfoca o processo de aquisição de materiais em uma escola
profissionalizante, o objetivo deste artigo é apresentar a filosofia Just in Time (JIT), que
visa reduzir ou eliminar desperdícios, tendo em vista, minimizar custos e aumentar a
produtividade, irá mostrar o processo de implantação e os benefícios desencadeados
pela aplicação do JIT para enxugar alguns desperdícios identificados na escola. O artigo
inicia com uma breve apresentação do sistema Just in time e prossegue transmitindo a
origem e essência desta filosofia que foi concebida no Japão e mostra o papel da
ferramenta Kanban na implantação do JIT, identifica sob quais aspectos o sistema JIT
está alicerçado. Logo em seguida falará sobre o conceito de Just in time, Sistema Toyota
de Produção, Kanban, desperdícios e a ferramenta curva ABC segundo vários livros e
sites que abordam esses assuntos, depois de forma detalhada e bem elaborada será
explicado o processo de aquisição e o estoque antes e depois da implantação desta
filosofia e os resultados gerados. A filosofia Just in time é um pilar do Sistema Toyota
de Produção (STP), que foi criado por Eiji Toyoda, Shingeo Shingo e Taiichi Ohno,
inicialmente desenvolveram o sistema entre 1948 e 1975, pós-segunda guerra mundial e
foi baseado nas técnicas de Henry Ford, Frederick Taylor e nos princípios de Deming, o
sistema Toyota de produção, foi ser reconhecido internacionalmente apenas em 1990,
esse sistema é composto pelo Just in time entre outras ferramentas. Este estudo tem
como principais objetivos, estudar os benefícios gerados em uma escola
profissionalizante na área da indústria; tem como objetivos específicos caracterizar o
processo de aquisição de materiais na escola profissionalizante pesquisada (1),
interpretar a aplicação de Just in Time na escola pesquisada (2), transmitir e analisar os
benefícios causados pela implantação de Just in time e a ferramenta Kanban auxiliando,
para reduzir os desperdícios causados pelo método utilizado antes da aplicação desta
filosofia (3). De acordo com toda a metodologia e conceitos expostos, os resultados
obtidos com esse sistema adotado pela escola profissionalizante está sendo controlado e
balanceando o estoque de itens e assim reduzindo o valor do produto parado no estoque
a nível estadual e até nacional entre as unidades. O Just in Time aliado à metodologia
Kanban nesse caso, favoreceu também a organização do sistema onde direciona o
material em excesso no estoque no tempo certo para as unidades com a informação mais
exata das necessidades. Contudo, conclui-se que Just in Time tem como objetivo a
redução ou eliminação de desperdícios, mas para que tenha sucesso à implantação é
necessário o sincronismo de todos envolvidos com a empresa (Colaboradores,
Fornecedores, Clientes e outros Stakeholders), precisão estar todos capacitados e

envolvidos. O JIT serve para atender as necessidades dos clientes, na hora certa,
quantidade correta, com qualidade e evitando desperdícios na organização, sugerido
ainda a implantação do Kanban somando com a filosofia JIT foi detectada uma grande
melhora onde o desperdício de alto estoque está sendo sanado
Palavras-chave: Just in time; Kanban; Sistema Toyota de Produção; Desperdício.
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Resumo
O artigo objetiva demonstrar a melhoria em um layout, otimizando a distribuição
física de maquinas e equipamentos, pontos de trabalho, área de circulação, e tudo mais
que ocupa espaço na fábrica ressaltando a importância da sua escolha para minimizar
falhas e desordens existentes no processo produtivo. Busca-se um layout melhor no
abastecimento de uma linha de produção de chassis para uma empresa, gerando assim
mais espaço na borda de linha, tornando-a mais limpa e funcional em relação a
disponibilidade de componentes, obtendo redução de tempo para execução das
atividades, melhoria na ergonomia, resultando no aumento da produtividade e menor
movimentação de abastecedores e empilhadeiristas. A busca pela melhoria do layout de
abastecimento de uma linha de chassis da empresa foi o principal foco do trabalho,
analisando os dados, buscando os defeitos ou problemas existentes e consequentemente
melhorando o funcionamento do processo. Com a globalização e a abertura do mercado
que proporcionou um aumento e o surgimento de novas concorrências devido a
facilidade de comunicação e troca de informações, cada vez mais ouve-se falar em
competitividade e inovação no meio industrial, pois para que uma empresa se mantenha
ativa no mercado ela precisa estar sempre inovando e melhorando seus processos,
tornando-se mais eficiente e no menor tempo possível. Neste cenário de estar sempre
superando novos desafios, as otimizações dos processos produtivos podem estar
relacionadas com diversos fatores, inclusive tecnológicos que muitos acreditam ser o
fator crucial do sucesso da empresa, porem o planejamento correto para a disposição de
maquinas e o fluxo da produção e de pessoas tem influência significativa e expressiva
na eficiência do processo. Ressalta-se que o foco é a otimização dos espaços do atual
layout em linha, e o gargalo gerado no abastecimento do mesmo, resultando assim em
perda de material (elementos de fixação, elementos de montagem, suportes, travessas
etc.). “Arranjo físico de uma operação produtiva como a preocupação com a localização
física dos recursos de transformação. De forma simples, definir o arranjo físico é decidir
onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção.
Como o layout em linha é o mais “adequado” para montagem de chassis, pode-se a
partir dos estudos aqui realizados, verificar o impacto no abastecimento desordenado da
linha de montagem, comparado com o tempo gasto para tal atividade devido ao tamanho
do percurso, e verificar possibilidades de melhoria que irão impactar de forma positiva
tanto nesse quesito de abastecimento, no tempo, como conforto para os demais
operadores que estão diretamente ligados as atividades. As análises de volume de peças
e propostas realizadas foram feitas para um volume de aproximadamente 250 chassis/
dia em um ano que foi trabalhado 250,5 dias e teve um volume de 59.395. Terminada a
fase de medição e coleta de dados, para a próxima espera-se analisa-los de forma a

identificar o melhor caminho para solucionar os problemas encontrados, e propor ações
e melhorias para potencializar o processo de abastecimento de linha e produção, e
melhorar a utilização do espaço em borda de linha, tornando mais limpa e funcional em
relação a disponibilidade de componentes. Após evidenciar a problemática, encontrouse, evidenciando gargalos produtivos, ou seja, problemas de abastecimento de
componentes para montagem desses chassis, gerando um mal funcionamento do
mesmo. A partir daí, com os estudos e aplicando propostas de melhorias foi possível
fazer a otimização de processos que variam desde o abastecimento até a própria
montagem que seria o último estágio do processo. A aplicação proposta nesse estudo de
caso, melhorou o layout já utilizado trazendo melhor utilização do espaço, retirando
itens que se faziam desnecessários e geravam estoque que não seria utilizado, na
ergonomia para os colaboradores, no transbordo de peças de uma embalagem para outra
e na movimentação de peças em borda de linha.
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Resumo
No atual cenário nacional, há uma grande preocupação das organizações em se
manterem competitivas, porém poucas compreendem de fato, como a função
manutenção contribui de forma direta para esse objetivo, a manutenção dentro das
organizações deve ser considerada um ponto crítico para o aumento da competitividade,
contribuindo para o sucesso diante dos seus clientes. Durante muito tempo ela foi
considerada um “mal necessário”, quando se falava de manutenção em indústrias, a
ideia que se formava na mente das pessoas era a do conserto de algo, de reparo de
alguma falha, mas não envolvia a interrupção da produção e a utilização de prestadores
de serviços, era algo que se fazia reativamente, ou seja, depois dos problemas terem
surgido. A prevenção era uma expressão pouco aplicada em fábricas de modo geral,
porém com o aumento da competitividade entre as empresas, chegou-se à conclusão que
manter os equipamentos disponíveis, seria um dos pilares para melhoria da sua
competividade em razão do aumento da disponibilidade, confiabilidade e redução do
tempo de manutenabilidade dos equipamentos, alcançada com uma função manutenção
eficaz e eficiente melhorando a competitividade da organização. No conceito moderno,
pensar estrategicamente na função manutenção, contribui efetivamente para que a
empresa caminhe rumo a excelência, essa nova postura diante de um cenário e de uma
economia globalizada e altamente competitiva, são atividades fundamentais, pois
atualmente não há mais espaços para improvisos e arranjos, fatores como competência,
criatividade, flexibilidade, velocidade, cultura de mudanças e trabalho em equipe são
características básicas na condução moderna dos negócios. Na visão atual, a intervenção
existe para que não haja manutenção, é necessário manter o equipamento disponível,
reduzindo a probabilidade de parada não planejada, cada vez mais se faz necessária à
adoção de métodos e ferramentas para se evitar as falhas e não para corrigi-las, a correta
definição da missão da manutenção, seus conceitos e paradigmas, certamente elevarão
as organizações a novos patamares de competitividade, considerando o ambiente atual,
altamente competitivo, onde a flexibilidade, a rapidez de resposta e a inovação são os
alicerces de sustentação da vantagem competitiva, tornando-se imprescindível para as
empresas que pretendem permanecer no negócio, adotando metodologias e ferramentas
de apoio à tomada de decisão e acompanhamento dos resultados. No passado a função
manutenção somente era lembrada na ocorrência de falhas de equipamentos e que
gerassem impactos diretos no processo, ou seja, lembra-se da manutenção apenas
durante parada do processo e muito pouco na sua estabilidade. Este artigo tem como
objetivo aplicar e apresentar uma revisão bibliográfica demonstrando os métodos e
ferramentas para o aumento da confiabilidade, fundamentando a sua relação com os

conceitos de disponibilidade e mantenabilidade na gestão da manutenção industrial,
contribuindo para o aumento da competividade nas organizações, onde se inicia
revisando conceitos ligados à definição de manutenção, os métodos e ferramentas
aplicadas ao aumento da confiabilidade no gerenciamento da manutenção, explica-se o
que é confiabilidade, disponibilidade e mantenabilidade e sua relação com a função
manutenção, por fim, conceituam-se as boas práticas de manutenção e FMEA,
relacionando a competitividade de uma organização e sua função manutenção.
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Resumo
Ao longo dos séculos o modo de produzir foi evoluindo a cada criação e
utilização adequada da matéria prima que foram incorporadas no sistema de produção.
Com essa série de novas tecnologias que mudaram de forma veloz a vida do homem e o
processo produtivo, podemos chamá-la de Revolução Industrial. Com a criação da
produção em massa, as indústrias buscam desenvolver tecnologias que facilitem e
auxiliem no aumento da produtividade, proporcionando um aumento da produção em
um menor tempo, de um modo mais eficiente, contribuindo para que a indústria cresça e
ganhe reconhecimento no mercado. A 4° Revolução industrial teve seu marco inicial na
feira de Hannover no ano de 2011, a sua principal proposta foi alterar a forma de
manufatura de uma empresa deixando-a completamente automatizada e alterando sua
maneira de produzir. A quarta revolução industrial é o aprimoramento das outras três
revoluções anteriores, isso é proporcionado pelo fato dos grandes avanços tecnológicos
que ocorreram em um espaço de tempo muito curto e isso faz que o desenvolvimento se
estenda e gere cada vez mais novidades e mudanças na tecnologia. Ao longo dos anos o
mundo passou por outras revoluções industriais, esse processo transforma ou evolui a
forma de fabricação de uma organização e a forma como devemos nos comportar diante
disso, mas não é apenas isso que muda a fisionomia de todo o mundo na maneira de
pensar, se comportar e agir. Além das empresas terem que realizar altos investimentos
para a integração do conceito nas suas fabricas os trabalhadores também terão de ficar
atentos e se capacitarem ainda mais com o objetivo de manter seu emprego e se tornar
um profissional melhor. O desenvolvimento e o crescimento tecnológico ao longo das
revoluções podem resultar em avanços inesperados. A descoberta de novos conceitos e
tecnologias permitem evoluções significativas em um curto espaço de tempo. O
presente trabalho pretende demonstrar e discutir a importância da indústria 4.0 no
contexto atual, bem como seus conceitos, aspectos e requisitos na integração e controle
da atividade industrial. O método utilizado foi um levantamento bibliográfico por meio
de pesquisas em sites, livros e artigos relacionados ao tema, nos quais autores
descreveram como o conceito de fábricas inteligentes conectam sensores e
equipamentos em rede, possibilitando a fusão do mundo real com o virtual, criando os
chamados sistemas ciber-físicos e viabilizando o emprego da inteligência artificial. O

objetivo principal do trabalho é descrever o que é a Indústria 4.0, apresentando as
tecnologias existentes e os principais desafios que se aplicam à sua concretização,
evidenciando seus impactos econômicos e sociais. Neste trabalho será abordada uma
nova tendência que vem sendo popularizada em todo o mundo: a Indústria 4.0. A nova
revolução industrial será impulsionada pelo uso da internet das coisas, big data, entre
outros requisitos. As tecnologias não são usadas mais para criar novos itens, mas sim
para exercer as funções que antes eram executadas por humanos manualmente ou por
meios tecnológicos.
Palavras-chave: Revolução Industrial; Automação; Avanços Tecnológicos; Indústria
4.0.
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Resumo
É praticamente impossível imaginar a indústria, principalmente os setores
mecânico e metalúrgico sem a presença das máquinas de usinagem de alto desempenho.
Os benefícios trazidos pela aplicação de comandos numéricos computadorizados em
máquinas operatrizes (máquinas de transformação de aço por meio de corte) e a
tecnologia na fabricação de ferramentas de usinagem, tornou possível a fabricação de
peças de geometrias mais complexas, tolerâncias dimensionais mais estreitas, melhor
acabamento, repetição das peças fabricadas e tudo isso com o menor custo e
independente de fatores humanos. Outro aspecto importante é a redução da fadiga dos
operadores, que passam a ser responsáveis apenas em inserir comandos de
programação, sem a necessidade de ajustes adicionais. Em meio a este cenário o
retroffiting tem se tornado uma solução para empresas, principalmente de pequeno
porte, interessadas em acompanhar este desenvolvimento tecnológico. O rápido avanço
da produção industrial impulsiona as indústrias nacionais a substituírem suas máquinasferramenta operadas manualmente por máquinas automatizadas, como as comandadas
numericamente, e assim se manterem competitivas dentro do mercado nacional e
internacional. O retrofitting de máquinas, também conhecido como reforma ou
modernização é, muitas vezes a solução para empresas que desejam dar uma sobrevida
para máquinas antigas, mantendo suas características periféricas em perfeito estado de
conservação mecânica. Essa necessidade é crescente, uma vez que a eletrônica das
máquinas, equipamentos e sistemas evoluíram muito nos últimos anos. Dessa maneira, a
tendência é direcionar os esforços da indústria para se produzir produtos competitivos
de acordo com as demandas do consumidor. Isto, por consequência, significará trabalhar
com estoques menores e em um sistema de produção que atenda a essas variações de
um modo rápido e econômico (Rubio, 1999). O método utilizado para elaboração do
presente artigo, foi um levantamento bibliográfico por meio de pesquisas em sites e
artigos relacionados ao tema nos quais autores explanam como novas tecnologias
podem ser aplicadas em equipamentos industriais, A pretensão do artigo é mostrar a
economia que pode ser obtida na aplicação do retrofitting, na conversão de máquinas
convencionais de usinagem em máquinas com controle numérico computadorizado
(CNC), procedimento este que, além de restaurar o equipamento, automatiza alguns

elementos ligados aos meios de transmissão de movimentos e acionamentos,
condicionando assim à máquina, maior eficiência nos resultados dos processos
operacionais e de usinagem, o que consequentemente poderá trazer vantagens
produtivas e econômicas. O intuito do presente artigo consiste no estudo do retrofitting,
na conversão de uma máquina operatriz convencional em CNC e o seu uso em empresas
com um custo extremamente atrativo.
Palavras-chave: Usinagem; Retrofitting; Eficiência; Qualidade.
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Resumo
O mundo corporativo cada vez mais competitivo tem levado várias empresas a
buscarem alternativas para diminuição de despesas, tais como: redução de jornada de
trabalho, otimização dos processos internos e redução nos custos de operação. Sendo
assim, o uso de uma ferramenta capaz de aumentar os lucros, promovendo melhorias
nos processos e produtos, se faz cada vez mais necessária. A implantação do Seis Sigma
possibilita determinar o desempenho dos processos e obter um diagnóstico de uma
empresa. O presente artigo ressalta a importância do desenvolvimento e implantação de
projetos através das ferramentas do Seis Sigma dentro das empresas, demonstrando
através de um exemplo prático que um processo bem estruturado e um produto livre de
defeitos colaboram para que haja redução de custos e de tempo, onde muitas vezes são
gerados em consequência das variações que ocorrem em importantes passos desde sua
produção até a entrega ao cliente. As grandes empresas encontram nessa ferramenta
Seis Sigma o suporte que precisam para produzir com custos reduzidos, podendo
aumentar sua gama de clientes. Com o auxílio e suporte das ferramentas clássicas da
qualidade, o Seis Sigma inova analisando velhos problemas sob um novo ângulo. Será
explanado no decorrer do artigo, as ferramentas oferecidas pelo Seis Sigma e que
através de uma análise quantitativa, poderá chegar às principais variáveis de um
processo, permitindo também avaliar suas causas e efeitos. O estudo desenvolvido
destaca um ponto muito crucial que é a participação efetiva da alta direção, onde serão
definidos quais projetos são importantes para o negócio. É destacado ainda ao longo do
artigo, o comprometimento de todos os envolvidos nos processos e projetos, afinal o
trabalho e a garantia das informações estão sempre nas mãos das equipes. Outro aspecto
abordado é a necessidade da filosofia ser seguida rigorosamente, respeitando a
metodologia e baseando as decisões em dados confiáveis. O objetivo do presente artigo
visa entender a importância do Seis Sigma como ferramenta de redução de custos nas
grandes empresas, descrevendo o que pode ser utilizado para auxiliar as empresas na
redução dos custos de forma consciente e contínua, bem como demonstrar através de
um projeto desenvolvido em uma empresa do ramo de fundição, a importância do
programa e evidenciando a estrutura desenvolvida para capacitação e desdobramento do
mesmo. Do ponto de vista científico, a pesquisa realizada poderá contribuir ainda mais

para que seus métodos e ferramentas sejam difundidos, pois o cenário atual não permite
erros ou ações isoladas, assim, existindo a necessidade de utilizar métodos científicos
para aprimorar toda a gestão estratégica. Já do ponto de vista social, os resultados da
metodologia podem favorecer a sociedade de uma forma geral, pois uma empresa que
consiga aperfeiçoar seus processos e melhorar a qualidade final de seu produto será
capaz aumentar seu quadro funcional e oferecer melhores oportunidades para os
colaboradores que já fazem parte da organização. Nesse trabalho, adotou-se como
metodologia a pesquisa bibliográfica, documentos técnicos e artigos acadêmicos. A
Pesquisa baseou-se também no curso interno para formação de Green Belts
(Certificação de grau médio no Seis Sigma) aplicado pela referida empresa. O presente
trabalho demonstra as etapas de implantação do Seis Sigma na área de logística da
empresa em questão, tendo como objetivo a redução de custos com armazenagem e
transporte. A ideia principal é a eliminação da necessidade de armazenagem de produtos
importados em um entreposto, passando a armazená-los dentro da própria empresa na
cidade onde se localiza, será apresentado, ainda, a aplicação prática de todo o conteúdo
teórico abordado.
Palavras-chave: Seis Sigma; Ferramentas da Qualidade; Redução de custos.

Proposta de Implantação da Ferramenta 5s no Setor de Estoque
em uma Empresa de Embalagens de Papelão
¹Ana E. Oliveira Graduanda em Gestão da Produção Industrial
¹Elaine Streitenberger Graduanda em Gestão da Produção Industrial
¹Mary Mitsue – Co-orientadora
¹Igor Fioravante – Orientador
¹Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro – Fatec

Área do conhecimento: Gestão da Produção Industrial/Exatas.

Resumo
Com o aumento da competitividade, percebe-se que as empresas, principalmente
de pequeno porte, estão em busca de um caminho onde possam evoluir cada vez mais
rápido e de forma dinâmica. Assim, muitas dessas empresas investem em tecnologias e
esquecem a importância de fatores primordiais, como o gerenciamento de funcionários e
de equipamentos. Com o mercado atual cada vez mais exigente e a concorrência cada
vez mais acirrada, as organizações visando à garantia de seus negócios, passaram a
buscar por programas capazes de diminuir os custos, melhorar a produtividade,
aumentar a flexibilidade, diminuir o tempo de ciclo e, sobretudo, melhorar a qualidade
dos produtos e serviços. Assim, dentro desse novo contexto organizacional, o sistema de
gestão orientado para a Qualidade Total, tendo no Programa 5S, a base de sua
sustentação, traz benefícios tanto para a qualidade interna da organização, quanto à de
seus produtos e serviços. A implantação do Programa 5S em uma organização não é, no
entanto, uma tarefa fácil, visto que trabalha diretamente com a mudança de cultura e
com o modo com que cada colaborador deve passar a perceber suas atividades, ou seja,
muda-se a filosofia de trabalho. É necessário que cada colaborador tenha uma visão
holística do processo, compreendendo todo o entorno ao seu trabalho. O treinamento
dos funcionários é de suma importância para a eficiência e eficácia do negócio. Para
sobreviver à concorrência, a busca pela melhoria da qualidade está se tornando uma
preocupação permanente para as empresas. O conceito do “ S” busca inclusive, a
melhoria da qualidade de vida, harmonizando os recursos ambientais disponíveis e as
atividades que são desenvolvidas diariamente nos ambientes; a prevenção de acidentes,
contando com ambientes organizados e limpos e melhoria na produtividade, envolvendo
todas as pessoas nos processos e nos objetivos da organização, obtidos através de
treinamentos e disciplina, transformando a empresa em um ambiente saudável para
todos os colaboradores, clientes e fornecedores. Este artigo tem como objetivo
apresentar e propor a implantação do Programa 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e
Shitsuke em uma Indústria de Embalagens de Papelão demonstrando que a ferramenta
se implantada de forma adequada, pode trazer melhorias nos processos produtivos
organizacionais. O método utilizado para elaboração do presente artigo foi um
levantamento bibliográfico por meio de pesquisas em sites e artigos relacionados ao
tema, nos quais autores definem como diminuir as perdas nas empresas e indústrias,

como orientar diretamente os colaboradores envolvidos com as atividades, para que seja
capaz de aprimorar e manter o sistema de qualidade por meio do 5S. Espera-se que com
a implantação do programa, a empresa foco da pesquisa, possa atingir um ganho
considerável em eficiência operacional, armazenagem correta das embalagens
semiacabadas, redução de falhas acarretadas pela desorganização do ambiente e atingir
uma redução nos custos.
Palavras-chave: Embalagens de Papelão; 5S; Melhorias; Qualidade.
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Resumo
O aprofundamento nos estudos da área de melhoria contínua, a partir das
primeiras décadas do último século, apresenta um forte indicativo de que, em uma
empresa moderna, somente o investimento em novas tecnologias e equipamentos
sofisticados não são sinônimos de produtividade e lucratividade. Em um mercado
competitivo e dinâmico torna-se imprescindível investir em programas de melhoria, ou
seja, capacitação, treinamento, participação e comprometimento de todos os
funcionários. É extremamente importante a formação e atualização e esforços por parte
da gerência frente à novas mudanças do mercado. Esse estudo objetiva mostrar, segundo
a visão de especialistas, os elementos que estimulam o programa 5S caracterizado como
um sistema de melhorias, que compreende uma sequência de atividades para eliminar as
perdas que contribuem para os erros, defeitos e acidentes de trabalho. Busca entender os
elementos que compõem essa filosofia e o quanto isso contribui para o sucesso
organizacional e da reestruturação da cultura da empresa. Com vistas a atingir esse
objetivo, o levantamento teórico tomou por base pesquisas realizadas há mais de 60
anos, quando se descobriu a importância dos programas de melhorias e nos resultados
que são alcançados no processo de produção, abordando alguns conceitos do programa.
O presente artigo descreve uma proposta de implantação do programa 5S na área
produtiva de uma empresa, com a finalidade de acrescentar melhorias no ambiente de
trabalho. Esse programa é uma ferramenta sistemática e integrada que visa estruturar e
organizar o setor de produção, cuja terminologia é de origem japonesa, que, traduzida
para a língua portuguesa, significa: utilização, ordenação, limpeza, saúde e
autodisciplina. O que motivou esta pesquisa foi a possibilidade de potencializar o tema
abordado em um estudo de caso, assim, procurou-se evidenciar os benefícios que
poderão ser conquistados, os possíveis desafios que serão encontrados para implantar
uma cultura aparentemente simples, onde, exigirá envolvimento e comprometimento de
todos os colaboradores da empresa, inclusive o quesito motivação por parte dos

gestores. A metodologia empregada é a de revisões bibliográficas sobre o tema exposto
e um estudo de caso, em uma empresa que produz óleos industriais. É fato que, a
proposta de inclusão do 5S, seja efetiva e influencie na organização para que todos a
pratiquem e assim possam gerenciar diversas melhorias de uma nova cultura na
empresa. O trabalho em questão possui tripla relevância: científica, social e pessoal. Na
contribuição ao conhecimento científico, a pesquisa contribuirá com informações que
comprovem a importância da melhoria contínua como ferramenta de apoio para a gestão
da produção na empresa. No âmbito social, a proposta de implantação das melhorias
aplicáveis à minimização dos problemas na área produtiva e poderá atender todas as
áreas da empresa. Na dimensão pessoal, a realização de um estudo de caso, o que
potencializará esta pesquisa.
Palavras-chave: Programa 5S; Melhoria Contínua; Setor Produtivo; Gestão da
Produção; PDCA.

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos AutomotoresP7
¹Aracelli Fioravante Graduada em Gestão da Produção Industrial
¹Igor Fioravante - Orientador
¹Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro – Fatec

Área do conhecimento: Gestão da Produção Industrial/Exatas.
Resumo
Ao longo dos tempos o meio ambiente vem passando por constantes
modificações oriundas da ação antrópica, que em geral trazem impactos negativos, tais
como o aquecimento global e efeito estufa, que aumentam a temperatura média do
planeta. Esses fenômenos são ocasionados principalmente pela emissão de gases CO2,
presentes na fumaça dos escapamentos dos automóveis e nas emissões provenientes do
setor industrial. A Poluição Atmosférica é causada devido a um desequilíbrio provido
de causas artificiais decorrentes da ação do homem que polui o ar mediante a liberação
de vários tipos de poluentes como a queima de combustíveis por veículos automotores.
A redução de emissão desses poluentes na atmosfera traz ganhos significativos para o
meio ambiente, inclusive para a saúde humana, pois o ar puro é indispensável à vida
humana, além do qual se este estiver poluído causa danos à flora e à fauna e ao meio
ambiente em geral (MURASSAWA, 2011). A preocupação com a deterioração da
qualidade do ar do país levou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a
criar, em 1986, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores
(PROCONVE). Instituído pela Resolução nº 18/86, o PROCONVE tem por objetivo
reduzir as emissões de poluentes de veículos novos, por meio da implantação
progressiva de fases que, gradativamente, obrigam a indústria automobilística a reduzir
as emissões de poluentes nos veículos que serão colocados no mercado. A fase do
PROCONVE P7 (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores)
entrou em vigor em janeiro de 2012. É uma legislação similar à européia EURO 5. Para
serem atendidos, os novos limites de emissões dessa fase P7 exigem, além de
modificações nos motores, novos sistemas de pós-tratamento dos gases de escapamento
e diesel com reduzido teor de enxofre (ANFAVEA, 2012). A fase P7 do PROCONVE e
o impacto no Setor de Transporte é fruto de um trabalho que busca disseminar
informações sobre as novas metas de emissões de poluentes para ônibus e caminhões. A
nova legislação P7 traz redução ainda maior de óxido de nitrogênio (NOx) e das
emissões de material particulado (MP) em relação à fase anterior P5, tendo em vista que
a P6 não vigorou. O presente artigo trata dos objetivos do Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores e de que forma ele vem ajustado na
legislação ambiental, assim como a eficácia dessa proposta de consolidar economia e
ecologia. O artigo enfatiza também as informações e esclarecimentos sobre o
PROCONVE (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores),
criado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. O programa surgiu
desde 1986, desde então vem modificando suas fases, cada vez com limites menores de
emissão de poluentes. A fase P7 em questão requer uma tecnologia mais sofisticada nos
motores: Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) para o escape de gases, com uso
do ARLA 32 no sistema catalítico e Sistema de Recirculação de Gases de Escapamento

(EGR) como opção ao sistema SCR. Além dessa tecnologia dos motores, os veículos
contam com uma ferramenta eletrônica, conhecida como OBD sigla em inglês para
sistema de diagnóstico de bordo, que identifica eletronicamente a ausência da uréia.
Para que essas inovações tenham seu correto funcionamento, torna-se necessário a
utilização de óleo diesel com baixo teor de enxofre (S-10).
Palavras-chave: Proconve; SCR; EGR; Arla 32; ODB.
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Resumo
O homem sempre utilizou os recursos naturais do planeta, porém de forma
excessiva, considerando que eram abundantes esses recursos. Nunca se imaginou que
um dia os impactos ao meio ambiente seriam notados e que haveria a necessidade de se
buscar outras formas sustentáveis para suprir as necessidades dos seres humanos sem
agredir o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. A sustentabilidade está
diretamente ligada a essa busca por novas fontes de energias renováveis, por meio das
quais se podem alcançar novas formas alternativas de energia, de forma que atendam as
suas necessidades e causem o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. Diferentes
tipos de energias renováveis já podem ser utilizados no dia a dia, suprindo assim
diferentes tipos de necessidade. O objetivo desta pesquisa é apresentar as vantagens do
uso da energia solar fotovoltaica, que diferente das outras, tem maior facilidade de
aplicação e adequação em qualquer ambiente, principalmente no meio rural, podendo
ser utilizada em agronegócios trazendo economia, benefícios e principalmente
colaborando com o meio ambiente. Atualmente, existe uma necessidade real de
racionalização do consumo de energia, seja por motivo de simples economia, ou pela
preocupação ambiental, muito se tem pesquisado sobre o uso de energia solar. Os
painéis solares já são uma das formas alternativas de energia mais difundidas, ou mais
conhecidas pela população em geral. Devido à preocupação ambiental crescente no
mundo, as energias renováveis vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado
mundial. Diante desse cenário, esta pesquisa foi realizada para elucidar a importância e
as vantagens de se utilizar a energia solar fotovoltaica em agronegócios, podendo, ao
longo do tempo, o seu uso ser expandido cada vez mais nas cidades. Diversos meios de
energias renováveis podem ser utilizados pelo homem, dentre elas, estão a energia solar
(do sol), eólica (energia produzida através das massas de ar), geotérmica (originada do
calor proveniente do interior da Terra) e energia hidráulica (obtida através de correntes
de água em mares, rios e queda d’água).

O uso da energia solar para a geração de energia elétrica pode ser feita por duas formas
possíveis: indiretamente, que se utiliza do uso de calor do sol para gerar vapor, que ao
se expandir em sua turbina aciona um gerador elétrico, em uma central termelétrica. A
outra forma é diretamente: pelo uso de painéis fotovoltaicos, que são formados de silício
cristalino e o silício amorfo hidrogenado, os mais utilizados. O artigo tem por finalidade
apresentar as vantagens da utilização de energia solar fotovoltaica e os benefícios que
sua implantação pode trazer ao meio ambiente. Essa energia tem como fonte
inesgotável, o sol, o que faz com que ela seja uma alternativa sustentável e econômica,
podendo ser aplicada em diversos meios, principalmente na área rural. A pesquisa tem
como base os trabalhos de Braga (2008), Cabral (2012), Jardim (2007), dentre outros. O
objetivo da pesquisa realizada visa atingir toda a sociedade, fazendo com que seja
notada que a energia solar fotovoltaica tem grande viabilidade para ser aplicada em
diferentes localidades, principalmente em agronegócios.
Palavras-chave: Sustentabilidade; Energias Renováveis; Energia Fotovoltaica.
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Resumo
Em função da globalização e de um mercado altamente diversificado e
extremamente competitivo, a necessidade de se destacar tornou-se inevitável.
Corporações passam por mudanças frequentes para manterem-se ativas e estáveis na
situação global atual, onde qualquer diferencial pode e deve ser levado em consideração
para a diminuição de custos e auxílio na administração e lucros. Sistemas de produções
enxutos, melhoria contínua, layout dinâmico, logística eficiente dentre outros
diferenciais, são alguns dos poucos exemplos para que as empresas sobrevivam num
cenário cada vez mais transformador. Outro âmbito que permeia este assunto é o
sistema de manutenção dos recursos e equipamentos das empresas. É sabido que um
sistema de manutenção com máxima eficiência e eficácia, de tal forma a passar
despercebido pela produção, é praticamente utópico. A necessidade de lubrificação,
manutenção e inspeção são aspectos necessários no cotidiano das empresas, fazendo
com que todos os processos de uma produção sejam mantidos com sua qualidade e
eficiência. A manutenção é a responsável por fazer com que todas as máquinas
funcionem adequadamente, evitar acidentes e manter a longevidade e durabilidade dos
materiais, mantendo a rotina padrão diária em uma linha de produção sem nenhum risco
ou alteração. Este trabalho visa à aplicação de um sistema de manutenção preventiva em
uma empresa do ramo alimentício (beneficiamento de grãos) na cidade de Cruzeiro –
SP. Para alcançar este objetivo, pesquisaram-se conceitos e técnicas de manutenção
como: manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção corretiva planejada e
não planejada. Também se fez presente entrevistas concedidas pelos envolvidos no
processo de produção, para que fosse possível o levantamento de suas necessidades
quanto à manutenção dos ativos. Fora foco de estudo todo o processo de produção da
empresa, desde o início até a embalagem final dos produtos, bem como, todas as
deficiências dos equipamentos e particularidades de funcionamento no que se refere ao
assunto. Para o estudo de caso foi elaborado um plano de manutenção preventiva com o
auxílio de uma planilha eletrônica, em alinhamento com a necessidade de cada modelo
de equipamento que empresa dispõe. A proposta prevê a implantação uma rotina de

manutenção preventiva para que seja possível aumentar o tempo de máquinas
disponível para produção e conter paradas não programadas, fatores que influenciam
diretamente na produtividade. O presente artigo visa à aplicação de um sistema de
manutenção preventiva em um processo de produção de uma empresa voltado para o
ramo alimentício, com foco na conservação dos equipamentos através da manutenção
preventiva, almejando à diminuição de quebras e paradas não programadas.
Palavras-chave: Manutenção Corretiva; Manutenção Preventiva; Equipamentos
Industriais.
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Resumo
A água um bem valioso e essencial para a sobrevivência no planeta, utilizada
para os mais diversos fins e durante muito tempo deixou de receber o cuidado e atenção
necessários, pois, sua abundância no planeta levou à falsa ideia de que nunca iria faltar.
A fim de se encontrar um equilíbrio e, minimizar os efeitos da ação humana no planeta,
mundialmente tem-se discutido e buscado soluções para a questão ambiental. Alguns
fatores como, surgimento das indústrias e crescimento populacional e urbano,
contribuíram para que houvesse uma grande degradação e utilização inconsciente dos
recursos naturais, não levando em conta sua escassez. Dentre esses recursos destaca-se a
água, um bem essencial para a sobrevivência do planeta e que, por muito tempo deixou
de receber o devido cuidado, sendo desperdiçada e contaminada através de despejos de
resíduos nos rios e outras formas de poluição. No entanto, ao longo dos anos, no
exercício das mais diversas atividades, o homem vem contribuindo para a degradação
do planeta e a água recebendo os poluentes oriundos dessas atividades, onde se
acreditava que tudo seria diluído. Hoje há maior conscientização sobre a importância da
preservação ambiental e conservação dos recursos naturais, devido a essa constatação,
já há algum tempo vem se estabelecendo medidas de contenção na destruição do planeta
e a água passou a ser considerada um bem escasso, passando a receber maior cuidado.
As indústrias atentas tanto às novas exigências dos órgãos reguladores como também de
seus clientes, que esperam delas mais que produtos de qualidade, mas também maior
envolvimento nas questões ambientais, assim percebeu-se a importância de
investimento na melhoria de seus processos produtivos, tornando-os mais limpos. Isso
se deu através de estações de tratamento, passando a devolver aos rios a água que
captaram em condições melhores que antes. Contudo, ainda há muito a fazer, desse
modo, a presente pesquisa tem como objetivo reforçar a necessidade de buscar

melhorias para no que tange a utilização da água. Para isso pretende-se destacar o reuso
da água nos processos industriais como uma alternativa de conservação desse recurso
natural. A ideia de reuso se dá através de um sistema de tratamento fechado onde a água
uma vez captada de rios, chuvas ou do subsolo, seja reutilizada no processo produtivo,
refrigeração de máquinas, limpeza, entre outros, gerando assim maior economia de água
e tornando capaz a redução da quantidade captada. Diante do fato, o presente artigo, tem
como intuito, ressaltar a importância da reutilização da água nos processos industriais.
Esperamos que através deste haja melhor utilização da água na indústria e que isto possa
resultar em sua preservação e como consequência a redução de custos para a
organização. A pesquisa fora realizada através de pesquisa bibliográfica, onde pode ser
explanados conceitos de autores conceituados, onde corroboram que a contribuição é
fator determinante para atender à questão ambiental e o envolvimento das empresas
nesta, e isto podendo ser através da implantação de um sistema de gestão ambiental.
Palavras-chave: Gestão Ambiental; Reutilização da Água; Melhoria; Processos
Industriais.

