








“Educação problematizadora: transversalidade da ciência, tecnologia e 

inovações para o planeta” 

 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro 

Pró Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

 

O Encontro de Iniciação Científica, Mostra de Pós-graduação e Extensão 

- EIC neste ano adotou a trilha como tema central e estratégico “Educação 

problematizadora: transversalidade da ciência, tecnologia e inovações 

para o planeta” que se caracteriza como uma integração do pensamento 

pedagógico de Paulo Freire com o mecanismo de ações pontuais e globais no 

sentido do enfrentamento de crises sanitárias e humanitárias no respeito ao 

desenvolvimento humano em diferentes ambientes e esferas do conhecimento. 

Neste ano, as ações colaborativas integram e convergem com os 

programas institucionais de bolsas das agências da CAPES, CNPq, 

institucional e os trabalhos dos estudantes de maneira cooperada. Destacam-

se no evento as reuniões e os seminários internos dos programas: PIBID, RP, 

PIBIC-EM, PIBITI e os bolsistas institucionais.  

O evento propõe ações com a comunidade um processo de 

transferência de conhecimento e tecnologia, o estímulo da participação ativa 

dos alunos no processo de aprendizagem e no questionamento sobre a 

realidade, as trocas de experiência e vivências em distintos níveis, plural e 

multilateral com a finalidade de mostrar os valores da ciência e dos 

pesquisadores em sua rotina e os benefícios humanos em seu desafio local e 

global.   



A pedra fundamental lançada para a realização deste evento tradicional 

com quase 20 anos de existência, perpassa pelo alinhamento e as discussões 

feitas pelos grupos de pesquisa e as ações de alto impacto na sinergia com a 

educação problematizadora, a transversalidade da ciência e os objetivos 

do desenvolvimento sustentável - ODS 17. 





 

PROGRAMAÇÃO EIC 2021 
 

Evento Online pela Plataforma Teams 
Agenda de Abertura das Salas Virtuais 

 

QUINTA-FEIRA (02/12) 

 
MANHÃ 

 

ABERTURA 

08h00 PROF. DR. ROSINEI BATISTA RIBEIRO  Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

 
 
SALA VIRTUAL 1: SAÚDE - PROFA. ME. ANA BEATRIZ MORITA 
Avaliadores: Prof. Dr. Paulo Sergio Sena, Prof.ª Me. Valdinéa Luiz Hertel 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

09h00 ENF-001 A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A EUTANÁSIA 
Gabriel Henrique Carvalho Dionizio, Sarah Do Couto Barbosa, Ciliana 
Antero Guimarães da Silva 

09h10 ENF-002 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA A MATERNIDADE FUNDAMENTADO NA TEORIA DE 

WANDA HORTA 

Ana Clara Fonseca, Giovanna Beck, Maria Clara Ramos Rodrigues da 
Silva, Tayná Stefany Vasconcelos dos Santos, Ana Beatriz Pinto da Silva 
Morita 

09h20 ENF-003 COVID-19: AÇÕES EPIDEMIOLÓGICOS NO SISTEMA PRISIONAL 
Ana Paula de Jesus da Cruz, Lais Viviane Ribeiro Teixeira, Rafaela de O.  
Santiago Guimarães, Mara Filomena Falavigna 

09h30 ENF-004 PROJETO DE VOLUNTARIADO: EDUCADORES SEM FRONTEIRAS 
Laís Viviane Ribeiro Teixeira, Me. Mara Filomena Falavigna, Dr.  
Marco Aurélio Tupinambá Viana Filho. Silvana Soares 

09h40 ENF-005 INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADA AO CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 
Izabelle de Fátima Rodrigues Faria Carvalho, Ana Beatriz Pinto da Silva 
Morita, Mateus Afonso Gomes 

09h50 ENF-006 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

FUNDAMENTADO NA TEORIA DE WANDA HORTA 
Raissa de Carvalho Nogueira, Davi Prado dos Santos Carlos, Ana Beatriz 
Pinto da Silva Morita 

10h00 ENF-007 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DO CURSO DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Ana Clara Fonseca, Ana Beatriz Pinto da Silva Morita, Rosana do Carmo 
Montemor 

10h10 FAR-001 USO DE FÁRMACOS NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO 
Byanca Augusta Lopes de Oliveira Fidalgo, Natália Sestari Silva, Neir 
Ligabo Junior 

10h20 ENF-008 O PAPEL DA ENFERMAGEM FRENTE À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
Caroline Ribeiro da Silva Dias, Thaís Michelle Viana de Moura, Mara 
Filomena Falavigna 

10h30 ENF-009 
MUSICOTERAPIA COMO PRÁTICA INTEGRATIVA PARA EXTUBAÇÃO COM PACIENTES ACOMETIDOS 

PELA COVID-2019 
Gabriel Henrique Carvalho Dionizio, Jonatas Roberto De Lima, Ciliana 
Antero Guimarães da Silva 

10h40 ENF-010 O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE AO PARTO HUMANIZADO 
Bruna Pinheiro Ferreira Concolato, Camila de Assis Dias, Maria Gisele 
Medina de Lima Ambrozio 

10h50 ENF-011 
PAPEL DO ENFERMEIRO DIANTE A VIOLÊNCIA SEXUAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Maria Eduarda Uchoas de Carvalho, Stephanie Aparecida Marilda Felix, 
Thainá Vargas dos Reis, Mara Filomena Falavigna, Maria Joana Lima 
Martins 

11h00 ENF-012 REVISANDO A AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE: PROPOSTA DE UM GUIA PRÁTICO 
Beatriz Ingrid Costa Ferreira, Uandrei Oliveira Santos, Wellington 
Oliveira 

11h10 ENF-013 
ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM ADOTADAS POR ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19 
Kassia de Sá Pinheiro, Anna Júlia Alves Galvão Freire, Ciliana Antero 
Guimarães da Silva 

11h20 ENF-014 O ENFERMEIRO FRENTE À INFECÇÃO RECORRENTE DO TRATO URINÁRIO EM IDOSOS Camila Ribeiro Salgado, Wania Cristina da Silva Rodrigues 



 

 
 

NOITE 
 
SALA VIRTUAL 2: SAÚDE 2 – PROF.ª DR.ª CLAUDIA LYSIA 
Avaliadores: Prof. Dr. Claudio Donato, Drª Ciliana Antero 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

19h00 FAR-002 
LEVANTAMENTO DOS MEDICAMENTOS MAIS COMERCIALIZADOS NO BRASIL NA PANDEMIA DE 

COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
Luiz Henrique Sardinha, Edson Márcio S. Filho, Thainara Aparecida R. 
Godoi, Mateus Afonso Gomes 

19h10 FAR-003 
COMPOSTOS COM ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA BANANA PRATA E A IMPLEMENTAÇÃO NA 

INDÚSTRIA (Musa sp.) – UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Bianca de Souza Ribeiro, Milena Lissa Aoyama, Neir Ligabo Junior 

19h20 FAR-004 
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE PARASITOS CONTAMINANTES NA AREIA DA PRAIA DO PEREQUÊ-AÇU EM 

UBATUBA/SP 
Franciely Christine Ferreira, Elaine de Paula Narcizo Zucarelli, Neir 
Ligabo Júnior 

19h30 FAR-005 
O USO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS PARA A CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA DA DISBIOSE 

INTESTINAL INDUZIDA POR ANTIBIÓTICOS 
João Pedro Pereira de Almeida, Marcel Augusto de Almeida, Mateus 
Afonso Gomes 

19h40 FAR-006 A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL 
João Pedro Veloso Pacetti, Letícia Nascimento de Carvalho, Vitor Gabriel 
dos Santos Amorim, Mateus Afonso Gomes 

19h50 FAR-007 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O USO DA PRÓPOLIS VERDE E SUA AÇÃO CICATRIZANTE Maria José Ferreira Costa, Nathasha Nogueira Barros, Neir Ligabo Junior 

20h00 FAR-008 
EXTRATO VEGETAL DE ERVA-DE-SANTA-MARIA (Chenopodium ambrosioides) COMO FUNGICIDA 

NATURAL 

Beatriz Ribeiro Lemos de Oliveira, Lana Cristina da Mota, Taiani de 
Jesus Macedo, José Eduardo de Freitas, Neir Ligabo Junior, Bruno 
Guedes Fonseca 

20h10 FAR-009 AUTOMEDICAÇÃO E INTOXICAÇÃO EM CRIANÇAS 
Kariny de Souza Hipólito, Lidiane Isabel Soares Santos, Neir Ligabo 
Junior, Pedro Henrique Nemetala da Silva 

20h20 FAR-010 BENZODIAZEPÍNICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O USO DESTES FÁRMACOS EM IDOSOS 
Danilo José Macedo de Camargo, Jeorge Vinícius Sabino da Silva Lima, 
Neir Ligabo Junior 

20h30 EST-001 TOXINA BOTULÍNICA TIPO A E SUAS COMPLICAÇÕES NA ESTÉTICA FACIAL Analu Oliveira, Julia Meissner, Claudia Lysia Araujo 
20h40 EST-002 TRATAMENTO FACIAL NA ESTÉTICA Anna Carolina Silva, Joana D Àrc Oliveira, Claudia Lysia Araujo 
20h50 EST-003 PROCEDIMENTO ESTÉTICO PARA GORDURA LOCALIZADA Edicéia Cristino, Renata Gaspar, Claudia Lysia Araujo 
21h00 EST-004 OS PRINCIPAIS TRATAMENTOS ESTÉTICOS PARA A GORDURA LOCALIZADA Graziele Martins, Beatriz Coelho, Claudia Lysia Araujo 
21h10 EST-005 TRATAMENTO FACIAL (REJUVENESCIMENTO) Jessica Santos, Isabella Conde, Claudia Lysia Araujo 
21h20 EST-006 DEPILAÇÃO FACIAL Livia Ribeiro, Kamilly Camargo, Claudia Lysia Araujo 
21h30 EST-007 BUSCA DE SERVIÇOS ESTÉTICAS PARA POP MASCULINA DE BAIXA RENDA Nubia Pedro, Tayla Gomes, Claudia Lysia Araujo 
21h40 EST-008 MASSOTERAPIA HOLÍSTICA Brenda, Maria Eduarda Bueno, Claudia Lysia Araujo 
21h50 EST-009 PEELING QUÍMICO FACIAL Vanessa Santos, Giovana Miguel, Claudia Lysia Araujo 
22h00 EST-010 EFEITOS SOCIAIS DA ACNE GRAU 3 E 4 NA INTEGRAÇÃO SOCIAL Ana Luiza dos Santos Bastos, Mariana Ferreira, Claudia Lysia Araujo 

22h10 EST-011 MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO FACIAL 
Lara Santana Vasconcelos, Suzana Helen de Oliveira Silva, Claudia Lysia 
Araujo 

 
 



 

 
 
 
 
SALA VIRTUAL 3: ARQUITETURA – PROF. DR. JOSÉ RICARDO FLORES FARIA 
Avaliadores: Prof.ª Me. Bárbara S. J. Nunes Alves e Prof. Me. Eduardo Venanzoni 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

19h00 ARQ-001 
PROJETO CASA REAL 2021: EQUIPE ARQUITETURA E URBANISMO - TESOURARIA E CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS FINANCEIROS 

Maria Eduarda Barbosa, Carolina de Faria Cortez, João Paulo Martins 
Sena, Ana Clara Machado, Matheus Diniz dos Santos, José Ricardo Flores 
Faria 

19h10 ARQ-002 
ANÁLISE ESPACIAL COMO SUBSÍDIO PARA ESCOLHA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE 

URBANO: ESTUDO PARA O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - MG 
Maira Adeline Xavier dos Santos, Eduardo Venanzoni 

19h20 ARQ-003 PROJETO CASA REAL 2021 – EQUIPE ARRECADAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
Cayna Felipe Scarparo de Toledo, Heloisa Cardoso Rocha Lemos, Thais 
Namie Yoshii, José Ricardo Faria 

19h30 ARQ-004 PROJETO CASA REAL 2021: EQUIPE ARQUITETURA E URBANISMO – COMUNICAÇÃO 

Mariana Monteiro Chaves, Bruna dos Santos Fagundes Pinto, Gabriellen 
Almeida de Souza, 
Luiza Esteves dos Santos, Priscilla Caroline Pereira Alves, José Ricardo 
Flores Faria 

19h40 ARQ-005 
APLICABILIDADE DA LEI 11.888 DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DE ARQUITETURA ÀS 

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE LORENA 
Eleomar Barbosa de Castro, Igor Nixon Meirelles de Moura, José Ricardo 
Flores Faria 

19h50 ARQ-006 
PROJETO INTEGRADOR II - CURSO ARQUITETURA E URBANISMO: PROJETO DE INTERIORES DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL INFANTO-JUVENIL MONTEIRO LOBATO – LORENA – SP 

Vinicius José Rodrigues Gonçalves, Aline de Souza Oliveira, Ana 
Caroline de Matos Bueno, Giovanna Ferraz dos Santos Oliveira, José 
Ricardo Flores Faria 

20h00 ARQ-007 OCUPAÇÃO: ENTRE RODOVIAS Igor Nixon Meirelles de Moura, José Ricardo Flores Faria 

20h10 ARQ-008 
MENTE CONCRETA: ARQUITETURA EM NOME DA CURA. CENTRO MÉDICO DE ATENÇÃO A SAÚDE 

MENTAL VOLTADO AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO 
Karen de Oliveira Barbosa Bastos, Tatiana da Silva Gonçalves 

20h20 ARQ-009 
CASA REAL 2021 UNIFATEA: AÇÕES DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO EM UMA 

MORADIA MAIS DIGNA PARA UMA FAMÍLIA EM LORENA- SP 
Larissa Tanara de Aquino Lopes, Urbanismo, Bárbara Sparenberg Juliano 
Nunes, Tatiana Gonçalves, Rosana do Carmo Montemor 

20h30 ARQ-010 IMPORTÂNCIA DO AUTOCAD PARA O PROJETO ARQUITETÔNICO Luiza Averaldo Freire Guimarães, José Ricardo Flores Faria 
20h40 ARQ-011 COMPLEXO RESIDENCIAL ESTUDANTIL EM LORENA - SP Maycon Martins Pinto, José Ricardo Flores Faria 

20h50 ARQ-012 PROJETO CASA REAL 2021 – EQUIPE DE PROJETO, EEXECUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
Gabriel Henrique Rangel, Jaqueline de Abreu Silva, Patrícia da Silva 
Ramos, José Ricardo Faria 

21h00 ARQ-013 
MORADA JUSTA SOCIAL: 

ARQUITETURA APLICADA À FUNÇÃO SOCIAL E AO USO DA TERRA 
Renata Pinto Prado, José Ricardo Flores Faria 

 
 



 

 
 
 
SALA VIRTUAL 4: COMUNICAÇÃO I – PROF. DR. MIGUEL ADILSON DE OLIVIERA JUNIOR 
Avaliadores: Prof.ª Me. Victória Balady Reis de Souza e Prof. Me. Lucio Mauro da Cruz Tunice 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

19h00 RTVI-001 O IMPACTO DA PANDEMIA NA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA 
Jaqueline Barreto da Silva, Karen Gabriela de Souza Augusto, Luiz 
Augusto Oliveira Mathias, Diego Magalhães Barreto, Ednelson 
Florentino da Silva, Miguel A. de Oliveira Júnior 

19h10 RTVI-002 CINEMA NOVO, O CINEMA DO BRASIL Luana Caroline Maisel Oliveira, Polyana Zappa 
19h20 RTVI-003 A VIDA DE UM PASTOR Yanes Rodrigo Soares, Miguel A. de Oliveira Junior 
19h30 RTVI-004 INDÚSTRIA DE FAST-FOOD, ALIMENTAÇÃO E OBRAS CINEMATOGRÁFICAS Luís Filipe Santos Andrade, Polyana Zappa 

19h40 RTVI-005 
O CRESCIMENTO DO DESEMPREGO NO BRASIL COMO CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DE 

COVID-19 
Yara Maria Monteiro da Silva, Miguel A de Oliveira Júnior 

19h50 RTVI-006 MODA E MÚSICA: A INFLUÊNCIA DO HIP-HOP – DO COTIDIANO ÀS PASSARELAS Ana Clara Caltabiano Coelho, Miguel A de Oliveira Júnior 
20h00 RTVI-007 ADAPTAÇÕES AUDIOVISUAIS DE OBRAS LITERÁRIAS LGBTQIA+ Marianne Lúcia Farias Monteiro, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

20h10 RTVI-008 A PADRONIZAÇÃO DO CORPO FEMININO NA INDÚSTRIA PORNOGRÁFICA 
Maria Fernanda Filomena Sampaio da Silva Rodrigues, Miguel Adilson 
de Oliveira Júnior 

20h20 RTVI-009 A INSERÇÃO DA COMUNIDADE LGBTQIA+ NAS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS Marcos Vinicius Mota Rodrigues, Miguel A. de Oliveira Júnior 
20h30 RTVI-010 CINEMA POLÍTICO FEMINISTA Giovanna Santos Rossetti de Carvalho, Miguel A. de Oliveira Júnior 
20h40 RTVI-011 A ESCASSEZ DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS NACIONAIS DO GÊNERO DE FICÇÃO CIENTÍFICA Wagner Jefferson de Paula Furtuoso, Miguel A. de Oliveira Júnior 
20h50 RTVI-012 O SENSACIONALISMO E A PAIXÃO PELO MÓRBIDO Ana Paula Nogueira Ribeiro, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

21h00 RTVI-013 
A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO GEEK PARA PLATAFORMAS DIGITAIS: INSTAGRAM, YOUTUBE E 

SPOTIFY 
Felipe Alves Pereira de Oliveira, Gabriel Rodrigues Vieira, Miguel 
Adilson de Oliveira Júnior 

21h10 RTVI-014 A IMPORTÂNCIA NARRATIVA DO SOM NO CINEMA Jonathan Bueno Maia, Diego de Magalhães Barreto 

21h20 RTVI-015 
DO CÉU AO INFERNO: ANÁLISE DO VIDEOCLIPE “MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)” DE LIL 

NAS X E SUA REPRESENTATIVIDADE LGBTQIA+ 
Juliana Maria Vilela Simões, Marco Antônio dos Santos Duque, Diego de 
Magalhães Barreto 

21h30 RTVI-016 INCLUSÃO E REPRESENTATIVIDADE NAS TELAS: O AUDIOVISUAL RESSIGNIFICADO Sara Andrade da Costa Guedes, Polyana Zappa 

21h40 PP-001 
PROJETO DETG: ESTUDO DE CASO SOBRE AS ESTRATEGIAS DE MARKETING UTILIZADAS PARA A 

AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA MÚSICA MORENA DO CANTOR LUAN SANTANA 
Joana Rodrigues Carvalho, Miguel Adilson de Oliveira Júnior  

21h50 PP-002 
ANÁLISE DA PERSONIFICAÇÃO DE DEUSES GREGOS PARA A CRIAÇÃO DE PERSONAGENS DO 

CINEMA ATUAL 
Laura Maria Guedes Cotrim, Isabela Fonseca Abreu de Souza, Victor 
Augusto Fabbron Nogueira, Miguel A. de Oliveira Júnior 

 



 

 
 
 
SALA VIRTUAL 5: COMUNICAÇÃO II –Prof. Me. DIEGO DE MAGALHÃES BARRETO 
Avaliadores: Prof.ª Dr.ª Flávia Gabriela da Costa Rosa, Prof. Me. Eriberto de Jesus Carvalho 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

19h00 PP-003 
A NOVA INDÚSTRIA: UMA INTRODUÇÃO À ERA DO STREAMING E SEUS DESDOBRAMENTOS NA 

INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 
João Pedro Cordeio Franco, Miguel Adilson de Oliveira Junior 

19h10 PP-004 NUANCES DE SEXO, GÊNERO E SEXUALIDADE SOCIAIS Luana De Lucca Nunes Máximo, Miguel A. de Oliveira Júnior 

19h20 PP-005 
PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DO 

BELÉM EM GUARATINGUETÁ - SP 
Bruna Priscila de Carvalho, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

19h30 PP-006 CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA CHIQUINHO SORVETES NA PLATAFORMA TWITCH.TV 
Luiz Guilherme de Abreu Andrade, Pablo Hummel Cardoso, Miguel 
Adilson de Oliveira Júnior 

19h40 PP-007 
APPLE E O NEUROMARKETING: INFLUÊNCIAS E PERCEPÇÕES SOBRE COMPORTAMENTO DE 

CONSUMO 
Tatiana Pereira Lacaz, Flávia Gabriela 

19h50 PP-008 
SHOW DE REALIDADE NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE O AUMENTO DA DEMANDA PELO SEU 

CONSUMO NO PERÍODO PANDÊMICO 

Igor Alberto de Abreu Vieira, José Eduardo Horta de Oliveira Mancini 
Galvão, Lívia Silveira Grippa, Luiz Antônio de Almeida Lemes, Diego 
Magalhães Barreto, Ednelson Florentino da Silva, Miguel A. de Oliveira 
Júnior 

20h00 PP-009 
A COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO INSTRUMENTO PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DOENÇAS 

MENTAIS 
Leonardo Bonetti Babboni da Silva, Maria Gabriela Gonçalves de Avila, 
Maria Talita Ataliba Rozendo, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

20h10 PP-010 A INFLUÊNCIA DO INSTAGRAM NOS HÁBITOS COTIDIANOS 
Caroline Rodrigues Dos Santos, Elisa Yara de Lima, Miguel A. de 
Oliveira Júnior 

20h20 PP-011 EXPLICANDO O FENÔMENO PODCAST E SUA ASCENSÃO MIDIÁTICA 
Beatriz de Almeida Bedendo, Gabriel Domício Xavier Silva, Miguel 
Adilson de Oliveira Júnior 

20h30 JOR-001 O CONCEITO DA MODA SUSTENTÁVEL EXPRESSO NA FOTOGRAFIA 
Gabriela Aparecida Santos de Oliveira, Marcos Vinicius Chaves 
Rodrigues, Valéria Aquino Fortes, Miguel A. de Oliveira Júnior 

20h40 JOR-002 AS CONSEQUÊNCIAS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA REFLETIDAS NO ENSINO SUPERIOR Larissa Donadão Pereira, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

20h50 JOR-003 
A IMPORTÂNCIA DE PLATAFORMAS SOCIAIS E DIGITAIS PARA O PÚBLICO GAMER 

 
José Fernandes da Costa Neto, Leandro Carlos Zappa Gonçalves 
Meireles, Vinícius Silva de Oliveira, Miguel A. de Oliveira Júnior 

21h00 JOR-004 
LENDAS, MITOS, CAUSOS E CRENDICES DO VALE DO PARAÍBA (SP) 

 
Karoline de Oliveira Martins, Thales Leopoldo Estevam de Siqueira, 
Flávia Gabriela 

21h10 JOR-005 A TATUAGEM COMO ETIOLOGIA DA AUTOESTIMA E ARREMATE PARA UM ESTILO DE VIDA Nathalye Helena Soares de Almeida, Miguel A. de Oliveira Júnior 
21h20 JOR-006 JORNALISMO LITERÁRIO COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL Lídia Cristina de Paula Tostes, Miguel A. de Oliveira Júnior 
21h30 JOR-007 ESTUPRO COMO ARMA DE GUERRA: ABUSO SEXUAL COMO FORMA DE PODER Laís de Souza Ferreira, Miguel Júnior 
21h40 JOR-008 M DE TABU: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA MULHER E O TABU DA SEXUALIDADE FEMININA Gabriela Landino de Carvalho Pereira, Miguel Júnior 
21h50 JOR-009 ERAS CIVILIZATÓRIAS: DA HISTÓRIA ORAL AO DIGITAL Camilla Zappa Bittencourt Pinto, Polyana Zappa 

 



 

 
 
 
SALA VIRTUAL 6: LICENCIATURAS – PROFª DRª MARIA CRISTINA MARCELINO BENTO 
Avaliadores: Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena, Profª Drª Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 
19h00 PED -001 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES Jeisy Any E.  R. de Campos 
19h10 PED -002 EXPERIMENTANDO O NOVO Aline dos Santos Martins, Maria Clara Quintanilha Martins Costa 
19h20 PED -003 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL Irina Andrade de Lorena Vale 
19h30 PED -004 COLETÂNIA DE PÁSSAROS – CANÁRIO DA TERRA Larissa Cristina De Carvalho Silva 
19h40 PED -005 RELATO DE EXPERIÊNCIA DO RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: INTEGRANDO EXPERIÊNCIAS Amanda Auxiliadora de Souza 
19h50 PED -006 VIVÊNCIAS DO BOLSISTA NO PIBID: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE E-BOOK Camila Elisei de Souza 
20h00 PED -007 PROCESSO DE APRENDIZAGEM Mariana Beckmann de Sousa 
20h10 PED -008 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM TEMPOS DE PANDEMIA Pamela Terezinha Rodrigues 
20h20 PED -009 RELATO DO ESTUDANTE: QUANDO TEORIA E PRÁTICA SE ENCONTRAM Eliakim Veiga Dainesi 
20h30 PED -010 RELATO DE EXPERIÊNCIA: CRESCIMENTO PROFISSIONAL Anna Garcia Reges 
20h40 PED -011 O CRESCIMENTO BASEADO NO CONHECIMENTO E A INCLUSÃO DIGITAL Meiry Hellen Evangelista Rosa dos Santos 
20h50 PED -012 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA – RELATOS INICIAIS Cleusa da Silva Antunes 
21h00 PED -013 CONSTRUÇÃO DE E-BOOK PARA FINS DIDATICOS Larissa Cristina De Carvalho Silva, Maria Cristina Marcelino Bento 

21h10 PED -014 
IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – ADAPTANDO A 

HISTÓRIA DE CUNHA/SP PARA CRIANÇAS 
Anna Garcia Reges 

21h20 PED -015 
RELATÓRIO DE EXPERIÊNCIA: APARECIDA DO NORTE - E-BOOK COMO MATERIAL DIDÁTICO 

ONLINE 
Kathleen Sabrina Capucho de Moura, Lúcio Mauro da Cruz Tunice 

21h30 PED -016 RELATÓRIO DE EXPERIÊNCIA: CANAS ONLINE - E-BOOK COMO MATERIAL DIDÁTICO ONLINE Amanda Auxiliadora de Souza, Lúcio Mauro da Cruz Tunice 
21h40 PED -017 TURISTANDO ONLINE- RELATO DE EXPERIÊNCIA DE MATERIAL DIDÁTICO Pamela Terezinha Rodrigues, Maria Cristina Marcelino Bento 
21h50 PED -018 CIDADE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DE RECREAÇÃO Ana Cláudia Ribeiro de Faria, Paulo Sérgio de Sena 
22h00 PED -019 CIDADE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DE RECREAÇÃO Tarsila Dias Monteiro Azevedo, Paulo Sérgio de Sena 

 



 

 
 
 

SEXTA-FEIRA (03/12) 

 
TARDE 

 
SALA VIRTUAL 1: RP, ESCOLAS PARCEIRAS E PIBID – PROFª DRª NEIDE APARECIDA ARRUDA DE OLIVEIRA 
Avaliadores: Profª Meª Rosana Montemor, Profª Drª Maria Cristina Marcelino Bento 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

16h00 MED-001 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONCEITOS, CARÊNCIAS E EXPECTATIVAS 
Bárbara M. Pimenta, Drielly Machado Medeiros, Jacqueline Roberta G. 

Galvão da Silva 

16h05 MED-002 A INFLUÊNCIA DO INTERCÂMBIO NA ECONOMIA E NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO 
Júlia Aparecida de Souza Junqueira, Marina Cordeiro Cardoso Rosas e 

Silva, Drielly Machado Medeiros 

16h10 MED-003 DISTÚRBIO DE ANSIEDADE NA ADOLESCÊNCIA 
Samira S. Aquino, Drielly Machado Medeiros, Jacqueline Roberta G. 

Galvão da Silva 

16h15 MED 004 A EVOLUÇÃO DOS MOTORES AO LONGO DAS DÉCADAS 
Vinícius César Rodrigues, Tony Costa Demarco, Drielly Machado 

Medeiros 
16h20 LET-001 A ESTÉTICA NOIR: FONTE DE INVESTIGAÇÃO SOBRE O GÊNERO CONTO Gabriela Maciel Dias, Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

16h25 LET -002 
O ENSINO REMOTO E O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE PIBID LETRAS DURANTE A 

PANDEMIA COVID-19 
Ana Gabriela da Silva Galvão 

16h30 LET -003 “PAX” E O DESENVOLVIMENTO DE LEITURA, ESCRITA E INTERPRETAÇÃO Rafaela Ribeiro Almada da Silva, Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
16h35 LET -004 A CULTURA POPULAR CONTRA AS DESIGUALDADES Pedro Henrique Ferraz de Lima 
16h40 LET -005 A FALTA DE INTERESSE ACADÊMICO EM ESTUDANTES DE ÁREAS URBANAS E RURAIS Amanda Caroline Oliveira Conrado, Gabriela Maciel Dias 

16h45 LET -006 
PIBID LETRAS 2021: CONTEXTURA DOS PROJETOS APRESENTADOS POR MEIO DE 

PUBLICAÇÕES EM BLOG 
Ana Paula Cavalca, Caio Guilherme Diniz de Carvalho 

16h50 LET -007 
LÍNGUA X PODER: UMA ANÁLISE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

COM FOCO NA COLOCAÇÃO PROCLÍTICA EM REDAÇÕES DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVAS 
DO ENEM 

Alana Diniz Vieira, José Augusto dos Santos Diniz 

16h55 LET -008 
PRODUÇÃO DE FANFICS: APRIMORANDO A ESCRITA E A LEITURA DE CLÁSSICOS DA 

LITERATURA BRASILEIRA 
Ana Flávia Monteiro de Siqueira, Mariana Lescura Longuine 

17h00 LET -009 A LITERATURA FANTÁSTICA EM A METAMORFOSE DE FRANZ KAFKA Ana Flávia Moradei de Siqueira 
17h05 LET -010 A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA A HUMANIDADE Naiara Aparecida Ribeiro da Silva, Sara Aparecida Silva 
17h10 LET -011 RELATO FORMAÇÃO PIBID:  PROJETO DE LEITURA Maria Júlia Gonçalves da Silva, Fábio Luiz Nogueira da Silva 

17h15 LET -012 
A RESILIÊNCIA E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL AO REDOR DA HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA 

DE SEUS DESENVOLVIMENTOS PARA A CONTEMPORANEIDADE 
João Vitor Rangel Miranda 

17h20 LET -013 CURSO DE FORMAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PIBID Juliana Da Silva Resende 
17h25 LET -014 PROJETO “AS MULHERES NA LITERATURA”: UM ESTUDO POR MEIO DAS REDES SOCIAIS Maria Paula Garofolo Lopes, Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
17h30 PED -001 A PEDAGOGIA APLICADA AO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL Anna Julia Barbosa Vicente 

17h35 PED -002 FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA POR TROCA DE EXPERIÊNCIAS 
Debora Alexandra Gerônimo Dias, Keyla Beatriz De Souza Silva, Letícia 
Aparecida Maximino Santos 

17h40 PED -003 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA FORMANDO DOCENTES Rayza Roberta De Siqueira, Thaís Nascimento de Lima 

17h45 PED -004 
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE AS ATIVIDADES NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA 
Maria Alice Lima de Araújo 

17h50 PED -005 RELATO DE EXPERIÊNCIA Lídia Vitória de Mello Marcílio, Pâmela Moraes Fernandes 
 



 

 
 

NOITE 
 
SALA VIRTUAL 2: COMUNICAÇÃO – PROF. DR. MIGUEL ADILSON DE OLIVIERA JUNIOR 
Avaliadores: Prof.ª Me. Natalia Gabrieli Moreira Carvalho e Prof. Me. Lúcio Mauro da Cruz Tunice 
Link da Sala:  
Horário Código Título Autores 

19h00 JOR-010 
AS MUDANÇAS DA RÁDIO AO LONGO DOS TEMPOS PARA SE MANTER NO MERCADO DA 

COMUNICAÇÃO 
Halysson Simões Guimarães, Miguel A. de Oliveira Júnior 

19h10 JOR-011 A INVISIBILIDADE SOCIAL COMO FRUTO DA DESIGUALDADE ENTRE CLASSES NO BRASIL Fernanda do Prado Candido, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

19h20 JOR-012 SAÚDE MENTAL: A PSIQUE REVOLTA DOS UNIVERSITÁRIOS 
Anna Júlia de Oliveira da Costa Silva, Pietra Karoline dos Santos 
Guimarães, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

19h30 JOR-013 
O ABANDONO DOS INOCENTES: UM MERGULHO NA PROBLEMÁTICA ACERCA DA ADOÇÃO TARDIA 

NO VALE DO PARAÍBA 
Beatriz Mota Basílio Carneiro, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

19h40 JOR-014 PODCAST – CINEMANDO: A JORNADA E AS DIFERENTES FORMAS DO CINEMA 
Cassio da Silva Oliveira, Celso Benedito de Oliveira Sudario, Miguel 
Adilson de Oliveira Júnior 

19h50 JOR-015 MEMES: ALÉM DO HUMOR Fábio Eduardo da Palma Costa Júnior, Flávia Gabriela da Costa Rosa 
20h00 JOR-016 A DECADÊNCIA DE JORNAIS IMPRESSOS NO BRASIL Kayan Borges de Oliveira, Miguel A. de Oliveira Júnior 

20h10 JOR-017 AFROFUTURISMO: A NOVA PERSPECTIVA DE UM FUTURO AFROCENTRADO 
Anna Laura Galdino Santos, Leandra Isabela Fernandes Rocha, Luciano 
Antônio da Silva Júnior, Diego de Magalhães Barreto 

20h20 JOR-018 
A INCLUSÃO DO ENSINO INFANTIL: A MÍDIA AUDIOVISUAL NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS 

COM SÍNDROME DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
Letícia Ruana de Almeida Pinto, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

20h30 JOR-019 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO ESPORTE 
João Vitor Alves de Oliveira, Maria Clara Custodio de Araújo Faria, Ruan 
Domingos Nascimento Ramos, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

20h40 JOR-020 
TRAJETÓRIA, LUTA E A GESTÃO DE TRABALHADORES LGBTQIA+ NO MERCADO DE TRABALHO 

BRASILEIRO 
Paulo Vitor da Silva, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

20h50 JOR-021 
O FUNCIONAMENTO DA MENTE DOS ASSASSINOS EM SÉRIE: AS HISTÓRIAS DE SERIAL KILLERS 

BRASILEIROS 
Rafaela Nicolau da Silva, Miguel Adilson de Oliveira Junior 

21h00 JOR-022 SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO: APLICAÇÕES DA COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE Talles Valdir Santos Honorato, Diego de Magalhães Barreto 

21h10 JOR-023 
O RESSURGIR DE UM CLÁSSICO: UMA ANÁLISE SOBRE OS IMPACTOS DA SUSPENSÃO E DA 

RETOMADA DO DERBY PAULISTA EM VIRTUDE DA PANDEMIA 
Gabriel Mota Ferreira da Silva, Guilherme Rocha Alkemim, Miguel A. de 
Oliveira Júnior 

21h20 JOR-024 ENTRE O CRIME E A VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE DAS CIÊNCIAS CRIMINOLÓGICAS Talita Siqueira Aleixo, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

21h30 JOR-025 FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
Natan Arantes Gomes, Daniel Augusto da Silva, Miguel A. de Oliveira 
Júnior 

21h40 JOR-026 VIDAS ANÔNIMAS: HISTÓRIAS DA DESIGUALDADE SOCIAL NO VALE DO PARAÍBA André Angelo de Andrade Sendreti, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 
21h50 JOR-027 O PAPEL DO JORNALISMO NA DESCONSTRUÇÃO DO CORPO DA MULHER Ana Clara Carvalho Lorena, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

 



 

 
 
 
 
SALA VIRTUAL 3: DESIGN E ADMNISTRAÇÃO – PROF. ME. DARWIN RODRIGUES MOTA 
Avaliadores: Prof. Me. Luiz Gustavo de Souza, Prof. Me. Darwin Rodrigues Mota 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

19h00 DGN-001 
REDESIGN DO MATERIAL GRÁFICO EDITORIAL DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA 
Giovanna Bittencourt Simões Pinto, Marcus Vinicius Gonçalves 

19h10 DGN-002 
DESENVOLVIMENTO DE UM VEÍCULO DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS A PARTIR DA 

METODOLOGIA DE DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR) 
Thomas Vinícius da Motta Galvão, Rosinei Batista Ribeiro 

19h20 DGN-003 DESENVOLVIMENTO DE UM MACACÃO MONTÁVEL COMO ALTERNATIVA DE SLOW FASHION Erik Murillo Custodio Perhs, Natalha Gabrieli Moreira Carvalho 

19h30 DGN-004 
DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA DE APLICATIVO MOBILE PARA ALISTAMENTO 

DE VOLUNTÁRIOS EM ONGS 
Mariana Cândida Lemes Siqueira, Darwin Rodrigues Mota 

19h40 ADM -001 PLANO DE NEGÓCIOS GALLÊ DOCES 
Ana Julia de Siqueira Miranda, Ângelo Rafael Barbosa Rodrigues da 
Silva Vieira, Ariane de Salles Siqueira, Gabrielle Sian Damasceno, Luiz 
Bueno Pereira Francesito, Wagner Santana 

19h50 ADM -002 CAFETERIA TEMÁTICA- COFFEE GAME 

Ariane Priscilla da Silva Guedes, Brenda Gaspar de Carvalho Damas, 
Gabriele Aparecida Honorato da Silva Arantes, Josiane Alves Ramos 
Vieira, Mara Aparecida da Silva Jerônimo, Maria Laura Almeida da Silva, 
Luiz Gustavo Rodrigues de Souza 

20h00 ADM -003 MILKY RUN- UM NOVO CONCEITO PARA SUA ALIMENTAÇÃO 
Brendan John Kitchen, Fabiano da Silva Santos, João Gabriel Machado, 
Matheus Costa Campos, Túlio Salomão Bittencourt de Azevedo, Victória 
Balady Reis de Souza 

 



 

 
 
 
 
SALA VIRTUAL 4: LICENCIATURAS – PROF. DR. RICARDO MENDONÇA 
Avaliadores: Prof.ª Dr.ª Aline Francisca de Souza, Prof. Me. Mateus Afonso Gomes 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

19h00 CB -001 
OS JOGOS COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS: OS BIOMAS BRASILEIROS E AS PLANTAS 

NATIVAS VERSUS PLANTAS EXÓTICAS 
Gabriela de Oliveira Toledo, Giseli Andrade Bernini Monteiro, Maria 
Eduarda de Souza Oliveira, Tamires Lemos, Mateus Afonso Gomes 

19h10 CB -002 
TRATAMENTOS ALTERNATIVOS E COMPLEMENTARES PARA PESSOAS COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
Ana Flavia Maduro da Silva, Ramon Quintino dos Santos, Mateus Afonso 
Gomes 

19h20 CB -003 
O ECOTURISMO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NA SERRA DA MANTIQUEIRA NO 

MUNICÍPIO DE PIQUETE-SP 
Rebeka Caroline da Silva, Luciano Antônio da Silva Júnior, Mateus 
Afonso Gomes 

19h30 CB -004 
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DO MACIÇO DA MANTIQUEIRA A PARTIR DOS MUNICÍPIOS DE 

GUARATINGUETÁ E PIQUETE – SÃO PAULO SOB A LEITURA DO ETNOECODESIGN 
Rebeka Caroline da Silva, Ana Júlia Rocha Ogawa, Liliane Querido de 
Oliveira Motta Guedes, Paulo Sérgio de Sena 

19h40 CB -005 
REGISTRO DE TATU DE RABO MOLE GRANDE (Cabassous tatouay) PARA O PARQUE ECOLÓGICO 

DO TABOÃO, LORENA/SP 
Brenda Eduarda Cordeiro, Cássia Rabelo Silva, Claudinei Mathias Junior, 
Ricardo Mendonça 

19h50 CB -006 ILUSTRAÇÕES ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE ENSINO Danilo Paiva de Castro, Ricardo Mendonça 
20h00 CB -007 IMPORTÂNCIA DIDÁTICA E CIENTÍFICA DE EXPEDIÇÕES DE CAMPO E RESGATE DE FÓSSEIS Caroline Maciel Oliveira, Ramon Quintino dos Santos, Ricardo Mendonça 

20h10 CB -008 DESAFIOS NA PRODUÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO 
Barbara do Nascimento, Stefani Aparecida Rodrigues dos Santos, Aline 
Francisca de Souza 

20h20 CB -009 
ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS SUSTENTÁVEIS: BIOETANOL DE PRIMEIRA A TERCEIRA 

GERAÇÃO 
Barbara do Nascimento, Stefani Aparecida Rodrigues dos Santos, Camila 
Alves Fernandes, Aline Francisca de Souza 

20h30 LET -001 ANÁLISE DO POEMA “O”, DE FREDERICO BARBOSA, SOB A LUZ DE ALFREDO BOSI 
Gabriela Maciel Dias, Pedro Henrique Ferraz de Lima, João Francisco 
Junqueira 

20h40 LET -002 
O ENSINO REMOTO E O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOCENTE PIBID LETRAS DURANTE A 

PANDEMIA COVID-19 
Ana Gabriela da Silva Galvão 

 



 

 
 
 
 

SÁBADO (04/12) 

 
MANHÃ 

 
 
SALA VIRTUAL 1: PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO – PROF. DR. MIGUEL ADILSON DE OLIVIERA JUNIOR 
Avaliadores: Prof.ª Me.ª Rosana Montemor e Profª. Drª Neide Arruda de Oliveira 
Link da Sala:  

Horário Código Título Autores 

9h00 AMMD-001 
CRIANDO CONTEÚDOS CULTURAIS: ANÁLISE SOBRE A CONTA NO INSTAGRAM 

“CULTURANDO COM VOCÊ” 
Caroline Pereira do Nascimento, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

9h10 AMMD -002 
A MODERNIDADE LÍQUIDA NA ERA DAS MÍDIAS DIGITAIS: O IMPACTO DOS ENSINAMENTOS 

DE BAUMAN NA IMPULSIVIDADE DO E-COMMERCE 
Micheli de Cássia Ferreira, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

9h20 AMMD -003 ESTUDO DE CASO SOBRE A CONTA LARISSA MELO CREATIVE NA PLATAFORMA INSTAGRAM Larissa de Melo Alves, Miguel Junior 
9h30 AMMD -004 ANÁLISE PARA USO DO TWITTER EM ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL Patrícia Moreira Rizzato, Miguel Junior 
9h40 AMMD -005 SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO: APLICAÇÕES DA COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE Guilherme Costa, Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

9h50 FCA -001 
MODELAGEM DIMENSIONAL APLICADO A UM DATA MART COMPUTACIONAL PARA 

GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA DE DEMONSTRATIVO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Flávio Prado de Aquino, Miguel Adilson Oliveira Júnior  

10h00 EXT -001 CONVIVÊNCIA SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM A ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL 
Rosana do Carmo Montemor, Lara Garcez de Paula, Francisco de Souza 
Pereira, Ariane Cristina de Oliveira, Denise Aparecida de Oliveira 
Teixeira 

10h10 EDU -001 
EDUCOMUNICAÇÃO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO POR MEIO DE APLICATIVOS MÓVEIS NO PERÍODO DE 
DISTANCIAMENTO SOCIAL POR CONTA DA COVID-19 

Elaine Cristina de Oliveira Brasil, Wander Mauricio Sá de Farias, Neide 
Arruda de Oliveira 

10h20 EDU -002 
UMA PROPOSTA EDUCOMUNICATIVA: OS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS MOLDANDO A 

CRITICIDADE POR MEIO DA LINGUAGEM PERSUASIVA 
Érica da Silva Moraes 

AMMD – Pós Graduação Analista de Marketing e Mídias Digitais, FCA – MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria, EDU – Docência no Ensino Superior: Educomunicação; EXT – Extensão Universitária 
 
 
 



 

 
 

LÍNGUA X PODER: UMA ANÁLISE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO COM FOCO NA COLOCAÇÃO 

PROCLÍTICA EM REDAÇÕES DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVAS 
DO ENEM 

 

Alana Diniz Vieira, Letras, dinizalana17@gmail.com 

Prof.º Me. José Augusto dos Santos Diniz, Letras, jasd_019@hotmail.com 

 

O tema desta pesquisa é o uso de pronomes proclíticos no português brasileiro em 
gêneros discursivos mais monitorados, precisamente, no emprego dessa colocação 
pronominal no gênero redação dissertativo-argumentativa solicitado pelo Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). O objetivo geral deste estudo foi verificar a 
ocorrência dessa colocação nas redações dos participantes desse exame. 
Especificamente, a pesquisa pretendeu verificar o emprego de pronome proclítico 
nas dissertações-argumentativas com pontuação máxima no Enem diante da 
inexistência de fatores de próclise, bem como verificar a relação entre linguagem e 
poder. Para alcançar os objetivos deste estudo, o processo metodológico utilizado 
foi qualitativo com foco descritivo. Esse processo foi dividido em duas etapas: a 
primeira delas consistiu em produzir um referencial teórico fundamentado nos 
pressupostos dos autores mencionados neste estudo; e a segunda, na análise das 
redações nota máxima presentes na Cartilha do Participante - Redação Enem 2020. 
Com a análise, foi possível constatar que não há presença de próclise sem fator 
atrativo nessas redações, pois, caso houvesse, o texto perderia pontos de acordo 
com os critérios da competência 1 seguida pela banca. Isso demonstra que os 
participantes os quais não utilizam ou desconhecem a norma-padrão da língua no 
que toca à colocação pronominal não alcançam pontuação máxima, fato que reforça 
a relação entre língua e poder. 
 
Palavras-chave: Português brasileiro; Colocação proclítica; Dissertação-
argumentativa; Acerto comum; Exclusão social. 
 



CONHECIMENTO EM PROCESSO 
 
 
Aline dos Santos Martins, pedagogia, alinemartins-97@outlook.com 

 

Ao ingressar no curso de pedagogia tive a oportunidade de fazer parte do 
programa de Residência Pedagógica. Mas infelizmente veio a pandemia, então 
as atividades não podem ser realizadas nas escolas, de forma presencial.  
Mas durante esse período pude realizar trabalhos, atividades, assistir a 
palestras riquíssimas de conhecimento e também realizar ebooks.  
Os três semestres de curso colaboraram muito para a aprendizagem de novos 
métodos e caminhos para abordar o ensinamento da educação básica, 
colaborando assim para futuros estágios e residência presencial. 
Foi criado atividades, adaptadas tanto para ensino presencial como remoto, 
ebooks para a conscientização de cultura e de educação ao meio ambiente, 
atividades realizadas tomando como base os critérios da BNCC. 
Desenvolvi no semestre passado o ebook O Santuário Nacional, a proposta da 
atividade era mostrar as culturas das cidades do Vale do Paraíba, então 
realizei o ebook apresentando as culturas e tradições da Basílica que fica na 
Cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. Já nesse semestre desenvolvi junto 
com outras duas colegas um ebook sobre os estados físicos da água, podendo 
apresentar conhecimentos sobre ciências e também conscientizar para o uso 
da água com responsabilidade. 
Foram apresentadas atividades relacionadas a cultura literal brasileira, fazendo 
assim a função de trazer conhecimento aos autores e suas obras, e a 
importância delas no meio da educação para alfabetização e letramento. 
E todos esses trabalhos desenvolvidos o uso da tecnologia foi de bastante 
aproveito, ainda mais na fase crítica da pandemia. 
 Conheci aplicativos para desenvolver jogos educativos, para realizar template 
como o aplicativo Canva. 
Ao fim deste relato concluo que essas atividades agregaram muito 
conhecimento e valor. As atividades realizadas me mostraram que o professor 
precisa ser flexível e sempre estar inovando, sendo assim me habilitando no 
processo de formação docente, me estimulando a sair da minha zona de 
conforto e poder evoluir como ser humano.  
 
Palavras- chave: Ebook, Conhecimento, Canva, Cultura. 
 
 



 

 

RELATÓRIO DE EXPERIÊNCIA: CANAS ONLINE - E-BOOK COMO 

MATERIAL DIDÁTICO ONLINE 

 
Amanda Auxiliadora de Souza, graduanda em Pedagogia, 
amandaauxsouza@gmail.com 
Prof. Me. Lúcio Mauro da Cruz Tunice, Professor no UNIFATEA, 
luciotunice@gmail.com 
 
Este trabalho teve como principal objetivo levar a toda região do Vale do Paraíba, 
interior de São Paulo, em especial os munícipes de Canas - SP a historicidade do 
município por meio de um e-book. O projeto foi desenvolvido durante a pandemia do 
COVID-19 pelos alunos do curso de Pedagogia do Centro Universitário Teresa 
D’Ávila, localizado na cidade de Lorena - SP. Nesse cenário, foi preciso pensar em 
alternativas que resultam no interesse do aluno pelo material e conteúdo, por isso, a 
metodologia escolhida para ser aplicada no e-book foi a ludicidade por acreditar que 
aprender brincando é muito mais significativo para o aluno, ressalto que o público-
alvo foram as crianças e jovens. Durante o processo de elaboração do material, 
surgiu a necessidade de chamar a atenção para a relevância de se utilizar essas 
ferramentas tecnologias visando um ensino-aprendizagem significativo, promovendo 
o envolvimento com a temática. Nota-se que existe no Brasil, uma recusa por parte 
dos jovens quando o assunto é estudar a história de modo geral, uma vez que 
muitos remetem a livros grossos e cansativos, portanto é necessário inovar nas 
metodologias utilizadas e claro, discutir cada vez mais essas problemáticas que 
envolvem o âmbito escolar e seus avanços. Mediante este projeto obteve dois 
resultados, o primeiro é o material online (E-book: Canas Online) e o segundo foi 
alguns questionamentos importantes que rodeiam a busca pela qualidade na 
educação brasileira. Como por exemplo, as condições de trabalho do professor, em 
que muitos não têm acesso a ferramentas didáticas de qualidades e é preciso 
improvisar do seu próprio bolso, e até mesmo as escolas que não possuem uma 
estrutura adequada para a utilização de certas ferramentas tecnológicas. Percebe-se 
que este projeto foi muito além da criação de um e-book, pois no processo surgiram 
muitas problemáticas que precisam ser debatidas na sociedade atual. 
 
Palavras-chave: Lúdico; Inovação; desenvolvimento; aprendizagem significativa. 
 
 

mailto:amandaauxsouza@gmail.com
mailto:luciotunice@gmail.com


 

 

 

 

A FALTA DE INTERESSE ACADÊMICO EM ESTUDANTES DE 

ÁREAS URBANAS E RURAIS 
 
Amanda Caroline Oliveira Conrado, Letras, amandacconrado11@gmail.com 
Gabriela Maciel Dias, Letras, gmacdias@gmail.com 
 

 
Este relato de experiência é o resultado dos projetos aplicados durante o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – pelas alunas, 
Gabriela Maciel Dias e Amanda Caroline Oliveira Conrado, e pela coordenadora 
Profa. Dra. Neide Aparecida Arruda de Oliveira. O projeto foi aplicado em uma 
escola estadual no município de Canas, interior do estado de São Paulo, região do 
Vale do Paraíba, com alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio matutino e 
vespertino, tendo duração de oito meses, entre abril a dezembro de 2019. A 
pesquisa busca discutir a possível falta de valorização da educação dentro do 
ambiente escolar, as consequências da globalização em pequenos municípios e 
zonas rurais e como os aspectos sociais e urbanos podem influenciá-los, 
principalmente no âmbito acadêmico. O objetivo desta pesquisa é investigar as 
questões mais relevantes que determinam tal evento, buscando suas causas, para 
consequentemente propor possíveis soluções. Para isso, precisamos definir as 
causas do problema, como o grande desinteresse dos alunos em realizar as tarefas 
e o baixo no desempenho escolar. Sendo esse um tópico levantado pela própria 
direção escolar que, a partir de discussões e analises, observou-se a necessidade 
de um plano de auxílio e solução. Além da falta de interesse, os alunos não 
manifestavam grandes expectativas profissionais e de uma educação continuada, 
sendo apenas uma pequena parcela interessada em cursos técnicos. No que diz 
respeito aos assuntos universidades e vestibulares, poucos demonstravam, de fato, 
interesse. Logo de início, observou-se algumas das possíveis causas para tamanha 
apatia, como a falta de livros didáticos, seja do material propriamente dito ou de 
quantidades, impossibilitando que os educandos pudessem, por exemplo, lerem os 
exemplares disponíveis em casa, já que a pequena quantidade afetaria, diretamente, 
o andamento das aulas da turma subsequente, além do simultâneo uso excessivo 
de celulares durante as aulas. Sendo assim, o projeto tem como metodologia o 
desenvolvimento do desempenho acadêmico dos alunos, a observação, o estudo da 
rotina e de formas de aprendizado para cada educando, buscando enfatizar suas 
facilidades e dificuldades. Portanto, deu-se início ao projeto de estudos, dividido em 
três etapas: questionário individual, oficina de cronograma de estudos, e o quis 
literário.  

 
Palavras-chave:Educação; Tecnologia; Desinteresse Acadêmico; Estudos. 
 



 

 

PROJETO DE TG: DOCUMENTÁRIO SOBRE O QUEIJO ARTESANAL 
ALAGOA-MG E REPOSICIONAMENTO DE MARCA SÍTIO 

SERTÃOZINHO 
 
Ana Clara Brandão Pimentel, Rádio, TV e Internet, anaclarabrandao665@gmail.com 
Lara Aparecida Fonseca Barros, Publicidade e Propaganda, barroslara851@gmail.com 
Prof. Me Miguel A de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 

De maneira geral, quando se categoriza uma produção audiovisual como 
documentário, significa que esta peça possui características não-ficcionais e 
representam fatos que exploram uma realidade, mas não necessariamente tal como 
ela é. Diante desta reflexão, sobre filmes documentais e suas capacidades de 
mostrar a vida em sua integridade, caímos diretamente a um paradoxo. Toda e 
qualquer arte possui interpretações subjetivas, mesmo aquelas com as mais claras 
intenções de seu propósito. Hoje, com o progresso dos meios de comunicação e 
fluxo de informações, a acessibilidade do povo brasileiro a produção de conteúdo 
cinematográfico cresce esporadicamente. É possível ver produções independentes 
nas telas dos cinemas, abordando os mais variados assuntos e histórias, trazendo 
representatividade que por muitos anos não teve. O Brasil, é um país vasto, repleto 
de culturas que se diversificam conforme a região e predominância de clima. Para a 
realização do projeto, foi aplicada uma pesquisa bibliográfica a partir da 
interpretação de teorias pré-existentes sobre reposicionamento de marca, através de 
uma mídia audiovisual de gênero documentativo. O documentário, por sua vez, será 
a base para a construção de uma narrativa que demonstrará o uso de conceitos de 
reposicionamento de marca, além de abordar sobre a história do Queijo Artesanal 
Sítio Sertãozinho, e também a importância da produção para a economia da família. 
O filme, trará uma entrevista inédita com o pioneiro Osvaldo Martins de Barros Filho, 
o qual se tornou tropeiro digital ao fundar a Queijo D'Alagoa-MG em 2009, assim 
como mostrar como a produção artesanal alcançou os meios digitais e o 
reposicionamento de marca. A existência desse projeto traz à tona assuntos de 
suma importância. Visto que, o reposicionamento de marca se faz necessário ainda 
mais em uma era digital na qual fazemos parte. A ideia de se conhecer todo o 
contexto e história por trás do queijo, faz com que isso agregue valor ao produto, e 
então nos leva a refletir a importância de um bom posicionamento da marca no 
mercado. A pesquisa realizada cumpre com o propósito inicial do presente trabalho, 
o qual reforça os pontos apresentados e discutidos ao longo do mesmo. A produção 
do documentário busca, ainda, de maneira efetiva, “ilustrar” esse cenário a fim de 
melhorar a compreensão de todo o conteúdo aqui descrito. 
 
Palavras-chave: documentário; reposicionamento de marca; queijo artesanal; 



 

 

O PAPEL DO JORNALISMO NA DESCONSTRUÇÃO DO CORPO DA 
MULHER 

 
 
Ana Clara Carvalho Lorena, Comunicação Social – Jornalismo, acclorena22@icloud.com 
Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Júnior, Orientador, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 
 

O presente trabalho busca conhecimento sobre o resgate da mulher na sociedade e 
como o jornalismo poderia ser um facilitador na busca da consciência sobre a 
importância do real valor de cada mulher, visando informar o papel da mulher 
através das mídias. Além disso, foram realizadas pesquisas sobre o papel da mulher 
na sociedade e o trabalho do jornalismo na desconstrução dos estigmas sociais 
desde os primórdios. Mesmo inseridos no sistema onde a busca pela perfeição 
estética reina e impera padrões inalcançáveis, é possível ir à contramão deste 
malefício a sociedade e buscar uma solução da desconstrução do padrão 
inalcançável que atinge tantas mulheres no mundo. O método realizado foi uma 
efetuação de uma reportagem para um melhor entendimento do assunto com 
mulheres que de alguma forma tem ligação com o tema referido e foi exercido um 
desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica para ilustrar o cenário em que a 
reportagem se insere. Sua importância, em juntamente incluir o papel do jornalismo 
na temática, se faz necessário para exaltar um conflito que ainda está em seu 
processo, é de suma importância fazer uma análise com a história da mulher e o 
jornalismo na sociedade, expondo o papel de ambos e como as mídias em geral 
deveriam fazer na luta da igualdade, para que houvesse mudanças positivas no 
meio social, econômico, político e cultural. Como resultado foi reconhecido que o 
papel do jornalismo é essencial na desconstrução dos padrões colocados na figura 
feminina, o jornalismo tem força o suficiente para conscientizar e disseminar para os 
seus receptores que não deveriam pressionar a mulher a ter uma estética perfeita, 
ressaltando que não existe um corpo ideal para viver em sociedade e sim, é 
fundamental viver bem consigo mesma dentro de seu próprio corpo priorizando o 
sem bem-estar. 
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO RELACIONADA AO 
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 

 
Ana Clara Fonseca, Enfermagem, ana.fonseca121215@gmail.com 
Ana Beatriz Pinto da Silva Morita, Enfermagem, anabeatrizmorita@gmail.com 
Rosana do Carmo Montemor, Núcleo de Extensão, rosana_montemor@yahoo.com.br 
 
A extensão universitária consiste no vínculo efetivo entre o acadêmico e a realidade 
na qual está inserido, sustentando o compromisso da universidade com 
a transformação social e desempenha o seu papel de responsabilidade social a fim 
de desenvolver habilidades e competências dos alunos. As atividades de extensão 
são essenciais a complementação da formação acadêmica, enriquecendo a 
formação do enfermeiro voltado para cidadania, trabalho multidisciplinar e atuação 
na sociedade. Além de aproximar os docentes e os discentes de uma realidade local 
e regional, por intermédio de ações que demonstram a teoria na prática, 
fortalecendo seu vínculo com a comunidade. Assim, o objetivo deste estudo é relatar 
a proposta das ações e projetos de extensão da graduação em Enfermagem do 
UNIFATEA, demonstrando a importância deste para a formação integral dos 
enfermeiros articulando ensino, prática clínica, pesquisa e extensão. É um estudo 
documental e descritivo, do tipo relato de experiência. Busca-se descrever fatos sem 
mensurações quantitativas a partir da lembrança, observação e registros. A 
participação do curso de enfermagem na extensão Universitária se deu no início do 
curso de forma informal por solicitação dos alunos, com a temática do 
Enfermeirandos da Alegria. Na época os alunos em concordância com a 
coordenação, faziam ações nos setores pediátricos de internação nos hospitais e 
nas instituições de longa permanência em Lorena. A partir do ano de 2010, o curso 
elaborou diversos projetos e ações em extensão universitária dentro de um formato 
formal com registro dos projetos. As ações de Extensão: Agita Galera; Revitalização 
Praça Conde Moreira Lima; Atendimento de Enfermagem em Eventos UNIFATEA 
(categoria temporária). E projetos de Extensão como: Atenção e tratamento a 
pessoa com feridas; Orientação de Saúde na Empresa; Orientações de saúde e 
atendimento de primeiros socorros para o adolescente; Programa Estrada para a 
Saúde; Educação em Saúde nas Escolas; Educação na Comunidade (nas 
empresas, hospitais, instituições de longa permanência e centros de convivência); 
Clínica Escola (categoria permanente). Os projetos de extensão são formas de 
integrar mais a comunidade na qual a instituição está inserida. Percebe-se também 
que os projetos e ações extensionistas propiciam um aprendizado dinâmico e 
integrado, comprovando a o tripé: o ensino, a pesquisa e a extensão. 
 
Palavras-chave: Extensão comunitária; Bacharelado em Enfermagem; Estudantes 
de enfermagem; Enfermagem. 



 

 

 
 

CIDADE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DE RECREAÇÃO  
 
Ana Cláudia Ribeiro de Faria, Pedagogia , anaclnx@gmail.com 

 
Na cidade de Potim, SP não há um local de lazer pedagógico e recreação 

explorado de forma explícita. Diante da pendência pedagógica para tratar um 
espaço de lazer pedagógico, este trabalho trouxe a proposta da Base Nacional 
Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018) que fomenta o uso do espaço como um 
elemento educador e que pode ser associado à recreação das crianças. 

A BNCC (BRASIL, 2028) favorece pensar que nesses espaços pedagógicos a 
recreação vai andar junto com os conteúdos pedagógicos da escola, onde se pode 
criar oficinas de brincadeiras e brinquedo e até explorar as atividades circense para 
o ensino infantil II.  São lugares especiais para o ensino infantil I desenvolver 
atividades para trabalhar a coordenação motora, auditiva e visual das crianças.  

Essa abordagem é importante quando se instrumentaliza o fazer pedagógico da 
educação básica, mais particularmente o ensino infantil, quanto às propostas da 
BNCC para ensinar e aprender além da sala de aula. 

O objetivo geral desse trabalho é explorar a temática do além sala de aula 
discursado na BNCC e na maioria das escolas de educação básica. O objetivo 
específico é aplicar em alguns espaços urbanos de Potim, SP o conceito de 
pedagogia do espaço para a educação básica em seu segmento de educação 
infantil a partir da leitura da ambiência, alteridade e afeto. 

O estudo dos lugares pedagógicos além salas de aula, mas complementares ao 
formalismo da escola foi conduzido a partir de Duarte; Pinheiro (2013) que 
propuseram estudar a ambiência de espaços urbanos, isto é, um lugar urbano que é 
o somatório de todo seu conteúdo como seus sons, cheiros, temperatura, movimento 
das pessoas, luz e tudo o que produz as práticas sociais que favoreçam a 
Alteridade, Afeto e Ambiência. 

Os espaços urbanos de Potim que podem ser explorados pedagogicamente 
quanto à Recreação nas dimensões Ambiência e Alteridade, destacou-se a Praça 
Miguel Correa dos Ouros, onde os estímulos sensoriais são capazes de criar 
relações entre o eu-no-corpo e o ambiente. Há o reconhecimento da realidade local 
e sua apropriação pelo sujeito.  

A pesquisa tornou-se importante quando mapeou os espaços públicos e seus 
usos pedagógicos, mais especificamente quanto à Recreação e também para as 
crianças, num movimento de materializar a Base Nacional Comum Curricular. 

Desta forma, os resultados mostraram mais uma oportunidade urbana, um 
espaço como ferramenta pedagógica trabalhando com a recreação levando para às 
crianças oportunidades de aprendizagem escolar e não escolar, mas de uso 
cidadão. 
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TRATAMENTOS ALTERNATIVOS E COMPLEMENTARES PARA 
PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 

 

Ana Flavia Maduro da Silva, Ciências Biológicas, annaflaviamaduroo@gmail.com 
Ramon Quintino dos Santos, Ciências Biológicas, ramonquintinos@gmail.com 
Mateus Afonso Gomes, orientador, matgomes@usp.br 
 
 

O autismo é um distúrbio do desenvolvimento caracterizado por alterações 
presentes desde idade muito precoce até a vida adulta, com impacto variável nas 
áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação. 
Por possuir causas desconhecidas, alta prevalência e incidência, doenças 
potencialmente envolvidas, sintomatologia diversa e prognóstico não curativo e 
variável, é considerado um problema de saúde pública. Esse projeto de pesquisa 
busca reconhecer os tratamentos alternativos e complementares voltados para 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), listando essas técnicas que 
podem contribuir significativamente na vida desses indivíduos e de seus familiares. 
Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, que contemplará artigos 
científicos nacionais e internacionais publicados entre os anos 2000 a 2021, bem 
como em livros que abordem essa temática. Como apontado pelo Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) é caracterizado por déficits em dois domínios centrais: na 
comunicação social e interação social, e nos padrões repetitivos e restritos de 
comportamento, interesses e atividades. Até o presente momento não existe cura 
conhecida para o autismo, em contrapartida, existem opções de tratamentos 
complementares por meio de terapias alternativas que buscam reduzir os sintomas e 
déficits, podendo ter maior nível de eficácia dependendo do grau do autismo. De 
acordo com a definição atribuída pelo Centro Nacional de Saúde Complementar e 
Integrativa (um ramo dos institutos nacionais de saúde), as Complementary and 
Alternative Medicine (CAM) correspondem a um grupo de diversos sistemas e 
práticas médicas e de cuidados de saúde, e produtos que não são tidos como 
medicamentos convencionais. A escolha do método alternativo como terapia de 
tratamento adequada é de inegável importância para a construção do resultado 
desejado, o paciente precisa se identificar não apenas com a prática, mas também 
com o profissional que a exercerá, toda a corrente relacionada com a prática 
influência no bom decorrer do processo, compreensão e empatia são fatores 
indispensáveis. Dentre as informações analisadas, é possível evidenciar trabalhos 
referentes aos seguintes tratamentos alternativos: a prática da musicoterapia; o uso 
do Canabidiol (CBD); a suplementação de vitamina A, suplementação com 
probióticos/prebióticos e a suplementação de enzimas digestivas; e a equoterapia. 
Tendo em vista essas informações iniciais, esse projeto de pesquisa buscará outros 
estudos que abordem outros métodos e aplicações que também podem ser usados 



 

 

de maneira complementar no tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista.  
 
 
Palavras-chave: Terapias Alternativas; Autismo; Saúde; TEA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE FANFICS: APRIMORANDO A ESCRITA E A 
LEITURA DE CLÁSSICOS DA LITERATURA BRASILEIRA. 

 

Ana Flávia Monteiro de Siqueira, Letras, siqueiraana160@outlook.com 

Mariana Lescura Longuine, Letras, marianalonguine@gmail.com 

Resumo: 
A atual geração de crianças e adolescentes vive submersa em um mundo 
tecnológico, usam a internet para quase todas as suas interações sociais e 
atividades, e nós como futuros profissionais da educação precisamos estar 
preparados para olhar para a tecnologia como aliada ao aprendizado e nos 
desprender de métodos tradicionais que não atendem as necessidades dos jovens 
que vamos encontrar nas salas de aula. Com toda essa modernidade, o desafio da 
escola de despertar o hábito da leitura e o exercício da escrita nos alunos se torna 
cada vez mais difícil. Não queremos formar alunos que sejam apenas passivos de 
todas essas informações que a internet disponibiliza tão facilmente, devemos formar 
leitores críticos, que questionem e desconfiem de textos sem fontes confiáveis e que 
além disso também desejem participar e produzir. Enfatizando a leitura e o fato de 
que a leitura de clássicos da literatura brasileira não parece mais tão atrativa aos 
alunos, precisamos buscar métodos que mostre ao aluno a importância da leitura da 
nossa literatura nacional de forma que o leve a desenvolver suas habilidades de 
leitura e escrita, pois por mais que estejamos em um mundo moderno ainda é muito 
necessário que nossos alunos estejam preparados para provas, vestibulares, como 
o ENEM, por exemplo. Pensando nisso, desenvolvemos um projeto de leitura onde 
os alunos usariam o site Wattpad para escreverem um novo final para o livro “A hora 
da estrela” de Clarice Lispector, a proposta se baseia em explorar o gênero digital 
fanfiction: histórias ficcionais publicadas em plataformas digitais por fãs dos mais 
diversos interesses: obras literárias, séries televisivas, games, histórias em 
quadrinhos e/ou personalidades e as narrativas são recriadas a partir do enredo 
oficial e, com isso, os alunos têm a oportunidade de desenvolver uma nova trama ou 
prolongar a narrativa. De início, seria necessário aplicar na turma um questionário 
para uma pesquisa sobre a quantidade de horas que passam fazendo uso da 
internet, seus hábitos de leitura e quais as dificuldades que encontram com a leitura 
e a escrita, e então, seria realizada a leitura coletiva do livro para que fosse utilizada 
a plataforma digital Wattpad para a exploração e uso do gênero fanfiction de forma 
que a leitura seja mais atrativa aos alunos enquanto valorizamos nossa literatura 
nacional, desenvolvemos as habilidades de escrita e leitura nos alunos, tendo a 
tecnologia como aliada. 

 

Palavras-chave: Leitura; Wattpad; Fanfiction. 



 

 

A LITERATURA FANTÁSTICA EM A METAMORFOSE DE FRANZ 

KAFKA 
 
Ana Flávia Moradei de Siqueira, Letras, flavmoradei@outlook.com 
 

Esta pesquisa tem como objetivo averiguar as principais características fantásticas 
da obra A Metamorfose, publicada em 1915 pelo escritor tcheco de língua alemã 
Franz Kafka. Serão analisados os aspectos responsáveis por diferenciar tão 
fortemente a obra de Kafka das narrativas fantásticas tradicionais do século XIX, 
além de investigar a forte influência do escritor tcheco na literatura fantástica de seu 
século, sendo a obra em análise considerada o grande marco inicial do gênero no 
século XX. A literatura fantástica tradicional, que surge entre os séculos XVIII e XIX, 
tem sua estrutura estreitamente definida e seu propósito claro, no entanto, a 
literatura fantástica moderna se diverge excessivamente dos padrões tradicionais. 
Isto posto, será examinada a novela neofantástica de Kafka e como o fantástico 
obtém a sua transformação por meio dela. A pesquisa estará fundamentada 
essencialmente nos estudos de Tzvetan Todorov, Jaime Alazraki e Jean-Paul Sartre. 
 
Palavras-chave: Fantástico; Franz Kafka; A Metamorfose; Todorov; Sartre; 
Neofantástico.  
 



 

 

 

O ENSINO REMOTO E O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
DOCENTE PIBID LETRAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 

 

Ana Gabriela da Silva Galvão, Letras, gabzdsilva@gmail.com 

Resumo 

O presente relato de experiência tem como objetivo expor as contribuições do 

PIBID na formação deste docente, com palestras e atividades no âmbito 

remoto em decorrência da pandemia Covid-19 por meio das experiências 

desenvolvidas por uma bolsista do PIBID, estudante de Licenciatura em Língua 

Portuguesa-Inglesa  do Centro Universitário Teresa D’ávila, de Lorena, SP. Por 

meio deste relato pretende-se refletir sobre as atividades realizadas de maneira 

individual e grupal e apresentar algumas contribuições dos colegas de classe e 

professores. 

Palavras-chave 

PIBID; Docência; Relato de experiência; ensino remoto. 

 



 

 

EFEITOS SOCIAIS DA ACNE GRAU 3 E 4 NA INTEGRAÇÃO SOCIAL 
Ana Luiza dos Santos Bastos, Estética e Cosmética, anabbastos16@gmail.com 
Mariana Ferreira, Estética e Cosmética, maari.ferreira2001@gmail.com 
 

O trabalho consiste no estudo dos efeitos da acne grau 3 e 4 na integração social 
dos pacientes acometido pela acne, com o intuito de explorar o quão profundo 
podem ser os problemas relacionados à estética, e analisar como a estética pode 
contribuir para o bem estar físico e psicológico dos pacientes na sociedade. 
O impacto psicossocial decorrente da acne vulgar influencia na auto-estima e bem 
estar em meio a sociedade, devido ao constrangimento e julgamento sofrido pelos 
pacientes, muitas vezes no período da adolescência, ou mulheres acometidas por 
acne adulta.  
Sendo considerado apenas um problema estético, a importância dos tratamentos 
para acne não ocupam o espaço merecido nas discussões sobre saúde pública, 
deixando de lado também os desafios fisiológicos gerados pelo desconforto e 
incomodo decorrente do processo inflamatório gerado pela acne vulgar. 
 
 
Palavras-chave: Acne; Impacto psicossocial; Saúde pública. 
 



 

 

PIBID LETRAS 2021: CONTEXTURA DOS PROJETOS 
APRESENTADOS POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM BLOG 

 
Ana Paula Cavalca, Letras, paulacavalca@hotmail.com 
Caio Guilherme Diniz de Carvalho, Letras, dinizcaio@outlook.com 
 

Ante à necessidade de fazer-se conhecer e perdurar os projetos elaborados pelos 
alunos do curso de Letras do Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA, 
bolsistas do programa PIBID, este artigo contém as experiências adquiridas na 
feitura e preenchimento de publicações em formato de blog, gênero compatível à 
realidade tecnológica vigente. Os trabalhos foram catalogados por categorias, 
baseando-se nas formações ministradas pelos professores Prof.º. Esp. Danilo 
Passos, Prof.º Dr.º. João Francisco Junqueira e Prof.ª. Me. Olga Arantes – o primeiro 
ofereceu aos discentes uma formação denominada Mediação e Estratégias de 
Leitura na Contemporaneidade; o segundo, Formação Literária e a terceira, 
Formação em Contação de Histórias. Importante se faz saber é que muitos dos 
recursos utilizados na estruturação de tais projetos basearam-se no uso de 
tecnologias contemporâneas e seria injusto não se dignar de uma para avultar tais 
trabalhos, uso sublinhado por não se ter a oportunidade, pelo menos no decorrer de 
quase dois anos, de trabalho presencial nas escolas em razão da pandemia de 
COVID-19 (os encontros de formação foram ministrados semanalmente via Google 
Meet) - de certa forma o uso de recursos tecnológicos possibilitou a constante 
melhoria da habilidade de adaptação diante da adversidade imposta pela situação – 
espera-se, com a diminuição dos riscos de contágio, finalmente aplicar estes 
projetos presencialmente. Elaborar tal documentação por intermédio de publicações 
em blog torna visível o resultado de muita dedicação por parte dos discentes e sua 
preocupação em pôr à termo todo o conhecimento adquirido que tanto contribuiu e 
continuará contribuindo para a formação de professores cada vez mais atentos às 
particularidades dos educandos e suas necessidades. Mediados pela Prof.ª Dr.ª 
Neide Arruda, com o auxílio das professoras coordenadoras das escolas estaduais 
E.E. Prof.ª Alice Vilela Galvão (Canas – SP), E.E. Prof. Luiz de Castro Pinto (Lorena 
– SP) e E.E. Prof.ª Maria Amália de Magalhães Turner (Guaratinguetá – SP), os 
graduandos tiveram a oportunidade de corporificar sua vontade: a de exercer na 
intencionalidade “do aprender fazendo”, mesmo que não ainda profissionalmente e 
não compartindo da presença física dos discentes, mudanças significativas e 
adições importantes ao ato de ensinar, democratizando, no que se refere à 
disponibilização online de seus projetos, o acesso às suas novas propostas 
mediante o uso da internet, fonte importantíssima de permuta de conhecimento. 
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O ano de 2021 foi marcado pela pandemia do novo vírus: o Covid-19. Devido 
inúmeras mortes e crescentes casos positivos que afetaram as mais diversas 
esferas globais, principalmente no que tange o sistema prisional, que são 
ambientes propícios para proliferação de doenças contagiosas, visto que quando 
comparados á população geral, devido às condições de confinamento em que 
vivem, acabam sendo mais vulnerável a doença, elevando progressivamente o 
número de casos positivos e mortes no sistema carcerário. Sendo assim, o 
presente estudo tem como objetivos: identificar os efeitos causais da pandemia no 
sistema penitenciário brasileiro, abordar quais são as medidas estabelecidas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) adotadas no combate ao covid-19 e discutir 
a portaria sobre os protocolos para diminuição de casos de Covid no sistema 
prisional. Quanto à metodologia, optou-se pela revisão bibliográfica por meio de 
artigos científicos publicados no período entre 2020 a 2021, e através de alguns 
descritores como, prisão, covid-19, pandemia e epidemiologia, utilizando-se da 
base de dados Scielo (Scientific Eletronic Library On-line) e Google Acadêmico. Os 
resultados desse estudo destacam que a ausência de ações governamentais 
efetivas, comprovadas por meio da superlotação dos presídios, falta de estrutura 
física adequada, escassez na assistência à saúde prestada, contribuem para que o 
ambiente em questão reúna as condições necessárias para a disseminação não 
somente do Covid, mas como de outras doenças oportunistas, sendo considerados 
fatores que auxiliam na proliferação de epidemias;  que os planos de contingência, 
manejo clínico e políticas públicas realizados nos presídios do Brasil para 
contenção da propagação do vírus, não estão tecnicamente adequados, pois 
sofrem certa dificuldade para serem implementados, devido ao cenário caótico e 
falido em que se encontra o sistema prisional nacional.  Nesse sentido, o maior 
desafio é colocar em pratica as ações previstas no plano, gerando segurança tanto 
para os indivíduos temporariamente privados de liberdade, quanto para todas as 
diversas categorias de colaboradores que desempenham diariamente suas 
atividades profissionais e respectivas familias.  
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O presente trabalho busca compreender os princípios básicos da criminologia, tendo 
como base os estudos de Araújo (2010) e Shecaira (2014), que defendem a 
criminologia como uma ciência empírica em que é necessário compreender que não 
há uma verdade universal e que precisa ser estudada por meio da adaptação as 
realidades sociais. Realidades essas que para Silva Neto (2015) podem ser afetadas 
se forem manipuladas pela mídia sensacionalista, que segundo o autor, não está 
preocupada em transmitir informação - e sim, ganhar audiência às custas de notícias 
cheias de exagero e espetacularização. Uma investigação criminal leva um tempo 
para ser feita, até um veredito final de um juiz, não é integro apontar um culpado. 
Diz-se isso pelo fato de que pode ocorrer de o indivíduo apontado não ter culpa no 
crime e sofrer com inúmeras consequências. Os riscos de apontar um culpado sem 
um veredito final da justiça vão desde a comoção pública afetar a mente do júri do 
caso até a própria sociedade se revoltar e tentar fazer justiça com as próprias mãos. 
A mídia possui uma grande influência na sociedade, e com o decorrer dos anos, as 
redes sociais passaram a ser mais fortes na vida das pessoas do que a própria 
televisão. Muitas pessoas consomem conteúdos sobre crimes na internet, dando 
milhões de visualizações em canais do Youtube ou seguindo perfis no Instagram e 
Tik Tok sobre o assunto. A partir disso, é necessário que haja uma adaptação à essa 
nova realidade, criando conteúdos multimídias seguros para os mais variados 
indivíduos. Fazendo com que os mesmos não dependam de programas 
sensacionalistas da tv, podendo assim consumir notícias pelo Instagram, Facebook, 
Tik Tok ou outras plataformas. Portanto esta análise tem como finalidade 
compreender os malefícios da mídia sensacionalista e o impacto que ela causa na 
vida de quem a consome e de quem é exposto por ela, e acima de tudo, apresentar 
conteúdos e plataformas alternativas para a criação de conteúdos multimídias 
íntegros. 
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O tratamento utilizando a toxina botulínica está sendo um dos destaques na 
atualidade, principalmente devido a sua grande aplicabilidade e raros efeitos 
colaterais. Neste trabalho foram apresentadas as complicações do uso inadequado 
da toxina botulínica no tratamento de rugas faciais dinâmicas, resultantes de 
expressões faciais repetitivas e padrões musculares.  

As complicações podem ser decorrentes do uso incorreto do protocolo ou 
produto, onde os mais comuns são eritema, edema, cefaleia, dor, equimose, ptose 
palpebral e superciliar, essas podem ser evitadas quando os protocolos são 
seguidos, as normas e indicações respeitadas, as doses cumpridas com rigor e 
quando o profissional possui a experiência e conhecimento da anatomia facial 
adequada.  

O uso eficaz e seguro da toxina botulínica requer um entendimento 
abrangente da anatomia corporal, experiência prática do profissional, bem como 
conhecimento e prática sobre a técnica de injeção, localização das aplicações e 
dosagens adequadas para as áreas a serem tratadas. Portanto, faz-se necessária a 
capacitação dos profissionais da área da estética para realizarem procedimentos 
com segurança para minimizar os possíveis efeitos adversos do tratamento.  

Por se tratar de um tema muito abordado na área estética, justifica-se o 
interesse de retratar sobre a toxina botulínica do tipo A em procedimentos estéticos, 
compreendendo suas indicações e contraindicações, esclarecendo os efeitos 
adversos e suas complicações, quando não utilizada de forma correta. Seu 
mecanismo de ação se desenvolve por meio da inibição da acetilcolina, bloqueando 
os impulsos nervosos que agem na contração muscular. Devido à 
multifuncionalidade e ao mecanismo de ação específico, tornando-se uma alternativa 
no uso terapêutico quanto no estético, pois contém como recursos tratamentos de 
algumas patologias e prevenção de rugas, cuja indicação estética está voltada para 
atender os padrões de beleza, valores sociais e cultural humano. Levando em 
consideração a sua técnica minimamente invasiva e não cirúrgica, apresenta-se, 
assim, uma maior procura por este procedimento, por apresentar uma segurança e 
eficácia comprovada desde que seja aplicada por profissionais aptos. Por isso, é de 
extrema importância contar com um profissional competente que tenha todos os 
cuidados essenciais como avaliação clínica individual para melhor determinação da 
dose adequada para local de aplicação e diluição correta do produto, ocasionando 
um tratamento garantido e eficiente. 
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Este trabalho destina-se ao desenvolvimento de narrativas oriundas da desigualdade 
social no Vale do Paraíba por meio de um livro-reportagem de caráter literário e 
humanizado. A desigualdade e a pobreza apresentam índices expressivos no Brasil; 
a cada dia mais pessoas estão inseridas em um contexto de precariedade e 
ausência de oportunidades, seja de alimentos ou outros itens básicos para a 
sobrevivência. Contudo, ao mesmo tempo em que os números fazem soar um sinal 
de alerta, o tema pouco é abordado. Nesse contexto, a pesquisa analisa referenciais 
teóricos de cunho científico, como teses, dissertações e artigos para o 
desenvolvimento do estudo acerca da desigualdade social no Brasil e no Vale do 
Paraíba. Como produto desta pesquisa, foi desenvolvido um livro-reportagem, 
denominado “Vidas Anônimas: histórias da desigualdade social no Vale do Paraíba”, 
a partir da utilização de métodos e práticas jornalísticas, como entrevistas e 
etnografia. Desse modo, o produto prático, em suma, é uma produção de cunho 
informativo e literário, na qual estão inseridas informações baseadas em dados 
oficiais, entrevistas com personagens e fontes oficiais. A partir desta abordagem, a 
pesquisa e, também, o produto prático – livro-reportagem, visam alcançar a 
compreensão acerca da desigualdade social na vida de pessoas inseridas nesse 
contexto, evidenciando a problemática por meio da ótica de cada personagem. Além 
do levantamento bibliográfico acerca da temática desta pesquisa, algumas teorias 
relacionadas ao jornalismo literário e livro-reportagem foram utilizadas como base 
para o desenvolvimento do texto, tanto do projeto em questão, quanto do livro-
reportagem “Vidas Anônimas”. Parte da metodologia adotada para a produção do 
produto prático envolve etnografia, técnicas jornalísticas e literárias. A união de cada 
um desses elementos resultou em um livro-reportagem sobre histórias da 
desigualdade social na região do Vale do Paraíba. Por fim, espera-se que a 
pesquisa desenvolva o debate sobre a temática abordada, seja no meio acadêmico 
ou social como um todo.  
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RESUMO 

 
 
Dentro da sociedade é possível encontrar várias divisões entre elas, uma delas 
encontra-se nas instituições, porém, nenhuma delas é mais desigual quanto as 
ONG’s, que estão dispostas a abrigar, ajudar e auxiliar pessoas que foram jogadas 
a margem da sociedade, por não serem caracterizadas como “normais”, por 
estarem velhas, por não terem condições socioeconômicas para se estruturarem, 
são excluídos da sociedade, e por mais que essas pessoas não façam parte ativa 
da sociedade, elas ainda assim são humanas iguais as outras, com sentimentos, 
necessidades, e os trabalhos que as ONG’s fazem são muito importantes para esse 
processo de reintegração social dessas pessoas, para que elas se sintam acolhidas 
novamente. E como ajudar nesse processo num mundo cada vez mais tecnológico? 
Mostrando as diferentes visões dessas pessoas sobre assuntos tão comuns que 
são discutidos em artigos, revistas, entrevistas, assuntos como o que é a vida, sobre 
esperança, sobre a liberdade, sobre o que é amor, sobre as oportunidades, 
mostrando como essas pessoas não são diferentes, como essas pessoas anseiam 
das mesmas coisas, e mostrar isso de um modo virtual, no qual a sociedade vai ter 
acesso e conhecer quem são essas pessoas marginalizadas. Foi desenvolvido um 
projeto chamado “Vozes”, que têm por objetivo, espalhar as vozes de quem não é 
ouvido, dar espaço a essa pessoas marginalizadas, com o intuito de abrir espaço a 
colaboradores se conscientizarem com essa causa e ajudar essas instituições e 
consequentemente essas pessoas, e para isso foi criado um perfil no Instagram e 
outro no Facebook, para que esse projeto possa alcançar muitas pessoas, com um 
conteúdo gerado a partir das vozes de pessoas marginalizadas, surge o projeto 
“Vozes” uma iniciativa, uma ideia colocada em prática parar com pequenos gestos e 
ações, transformar e incentivar a sociedade com historias que podem mudar 
conceitos e visões, e só precisam ser contadas para isso. 
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O envelhecimento faz parte do ciclo natural da pele, no qual começam a aparecer 
sinais como rugas, flacidez, manchas, mudança na textura da pele. Esse processo 
pode ocorrer com o passar dos anos, como também de forma precoce com o auxílio 
de alguns fatores como excesso de exposição ao sol sem proteção ou até mesmo a 
luz da tela da televisão, celular, computador. Outro fator que pode auxiliar o 
envelhecimento é o uso do cigarro pois este é capaz de destruir as fibras de elastina 
e colágeno.   
A estética vem atuando fortemente em procedimentos para auxiliar no 
rejuvenescimento facial, tendo em vista a alta procura por tais tratamentos, deste 
modo utilizando de produtos e equipamentos como a criofrequência, peelings 
químicos e físicos, ácidos.  
A criofrequência emite ondas que penetram na pele atingindo a derme, aumentando 
a temperatura interna da pele sendo capaz de estimular a produção de colágeno e 
elastina, auxiliando no tratamento de linhas de expressão e flacidez.  
Os peelings químicos são os que agem por descamação e estimulam a renovação 
celular, muito utilizados para clarear manchas e cicatrizes de acne. Já os peelings 
físicos são feitos por microdermoabrasão que utiliza uma ponteira com o aspecto de 
lixa conectada a um aparelho de sucção, o mesmo realiza uma esfoliação profunda 
na pele. Este auxilia na diminuição da oleosidade, redução de manchas e linhas de 
expressão.  
Em relação aos ácidos, o mais indicado para o rejuvenescimento é o ácido glicólico. 
É um produto que pode ser manipulado pelo paciente como um homecare, desde 
que seja indicado e permitido pelo médico dermatologista na concentração correta. 
Este ácido é capaz de melhorar a textura da pele, remover manchas e reduzir as 
rugas. 
Nenhum procedimento terá eficácia sem que haja a colaboração do paciente, isso 
inclui o uso frequente de protetor solar. Este deve ser usado desde sempre, pois 
previne o envelhecimento precoce visto que protege a pele das luzes e dos raios 
ultravioletas.  
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Este trabalho tem como objetivo produzir conteúdos transmidiáticos - websérie, site, 
curiosidades e bastidores para redes sociais – sobre a cultura do hip-hop e como a 
moda a influência, as diferentes abordagens tem como intuito alcançar o maior número 
de pessoas possível, por entender que é um tema do interesse de muitos daqueles 
que estão envoltos na cultura hip-hop e vêem na moda um lugar de expressão do ser, 
do lugar de onde se veio, das suas vivências. Entender a fundo a origem dessa 
sinergia entre moda e música e quais são os desdobramentos dela nos dias atuais é 
de extrema importância, para que seja possível compreender as referências e 
influências de ambas no cotidiano daqueles que vivem esse estilo de vida e têm como 
trabalho ou hobby as indústrias têxtil e musical, trazendo entrevistados para embasar 
os assuntos, profissionais do ramo e entusiastas. Optar por produtos audiovisuais tem 
como objetivo unir os dois mundos: do visual e do som, da estética e da música. Além 
de trazer uma maior dinamicidade para o debate, visto que serão abordadas duas 
esferas do entretenimento, duas vertentes artísticas de movimentos fluídos, efêmeros 
e velozes. Construir a narrativa transmídia é interessante e atrativo neste caso, pois 
como Moda e Música são universos interconectados, abordar o assunto em diferentes 
plataformas com histórias complementares dará uma amplitude e abordagem mais 
profunda para o conteúdo. A observação se dará em espaços de referência da moda 
brasileira, como as ruas de São Paulo, lugares como a estação São Bento - berço do 
hip-hop no Brasil -, alguns eventos importantes como São Paulo Fashion 
Week.Também é importante que seja conversado com pessoas que vivem em seu 
dia-a-dia a moda em sua essência, ou seja, aquelas que se importam e entendem o 
porquê vestem o que vestem, qual o significado por trás de cada peça e acessório. A 
importância deste trabalho está em abranger o conhecimento sobre essa temática a 
todos aqueles interessados no assunto, e poder fazer isso por meio de produtos 
audiovisuais faz com que essas informações cheguem de forma mais atrativa, 
instigante e que engaje mais entre os usuários, com isso, mais e mais indivíduos terão 
acesso ao conteúdo, gerando cada vez menos alienação. 
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RESUMO

O presente Plano de negócio, disserta sobre o sonho de idealizar uma empresa que
siga o segmento de sustentabilidade unido com uma vida mais saudável. A
empresa é formada por 5 sócios, sendo eles, Ana Julia, Angelo, Ariane, Gabrielle e
Luiz, todos com o sonho de reformular os hábitos saudáveis e ecológicos de todos
os públicos, trazendo ao mercado doces saudáveis com embalagens sustentáveis
pois iremos substituir potes plásticos por copinho ou potes de silicone retrátil, assim
podemos incentivar as pessoas a substituírem o tipo de embalagem como o plástico
para o silicone, sendo que o silicone é um material resistente que suporta
temperaturas muito altas e muito baixas sem que tenha alguma reação química,
além de ser flexível, ele ocupa pouco espaço e tem um tempo de vida de
aproximadamente 100 anos podendo reutilizar inúmeras vezes, suporta 220º c a
-30º c podendo levar ao forno ou ao freezer, enquanto o copo plástico demora até
400 anos para se decompor e um tempo de vida de inútil não dando a oportunidade
de reutilizar. Nossos produtos serão desenvolvidos de acordo com o gosto de
nossos clientes, sem contar que as nossas embalagens são totalmente reutilizáveis
até mesmo para outros fins do dia-a-dia do cliente. Diante de toda a pesquisa feita
ao longo do processo de planejamento deste Plano de Negócio, percebemos a
grande procura por um produto mais saudável já que o mercado em nossa região se
encontra escasso para esse tipo de estilo de vida, e então decidimos trazer para o
mercado variados doces saudáveis, com ingredientes naturais e zero açúcar.
Além de levar um hábito mais saudável para a vida das pessoas, a empresa tem
como intuito a diminuição do plástico e do consumo inconsciente, já que esse
consumo excessivo tem gerado muito lixo e afetando nossa natureza, que hoje
passa por transformações no clima justamente por conta de toda poluição.
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1. Introdução

Levando em consideração o cenário em que se encontra o país, o

empreendedorismo torna-se uma oportunidade crucial para a geração de riquezas

do país. Ele promove o crescimento econômico, melhora a condição de vida das

pessoas, gera mais empregos e com isso vem o aumento de renda da população. O

presente artigo verifica a viabilidade financeira para abertura de uma doceria

sustentável em Lorena-SP e região. Esta atividade visa oferecer uma alternativa

para as pessoas que queiram degustar doces, porém por algum motivo são

impossibilitadas, sendo por pessoas que vivem em uma alimentação regrada e

saudável, pessoas veganas, até mesmo pessoas com intolerância a lactose ou

pessoas que sofrem com diabetes. Além dos produtos serem produzidos com

ingredientes de baixo índice glicémico, serão servidos em potes de silicone visando

a conscientização de ajuda ao meio ambiente. A ideia se deu pela escassez desse

tipo de produto e pela situação ambiental no país, considerando que esse tipo de

negócio é muito importante tanto para as pessoas quanto para a natureza e faz

acreditar que se esse empreendimento for aplicado, tende a se fortalecer e tornar-se

um modelo de referência e inovação nesse ramo de negócio.

2. Objetivo do Plano de Negócios

Estamos levando para o mercado uma inovação incremental, daremos ênfase

em dois pontos, o produto e a ação. Século XXI e a pauta do ano está sendo a

diminuição do plástico, já que o consumo inconsciente está gerando muito lixo e

começa a afetar a natureza. Para entendermos sobre a relação do consumismo e o

meio ambiente iremos explicar as três fases que passamos, sendo a primeira fase

na época da pré-história, onde os recursos que eram retirados da natureza serviam



apenas para sua sobrevivência, sendo assim não era produzido nada de lixo. A

segunda fase começou a compreender e adquirir conhecimentos que poderiam

transformar as matérias primas em produtos que seriam úteis e geraria um capital,

isso foi na fase do feudalismo, o mercantilismo para o começo do capitalismo, sendo

assim o início do comércio. A terceira fase é o que vivemos hoje em dia, onde

procuramos pelo bem estar, pela vontade imensurável de saciar nossas

necessidades que são criadas por terceiro em nós sendo assim criando uma

substituição de emoções e sentimentos pelo bem material, ou seja, assim criamos a

cultura do consumismo e como consequência, prejudicarmos o meio ambiente,

quando esse consumo não é feito de uma forma sustentável, e logo pensamos onde

é descartado todo esse consumismo, isso mesmo no lixo que muitas vezes são

descartados em lugares inadequados.

Mas nós pensamos nos lixos mais comuns como os recipientes plásticos que

são utilizados uma vez e já são descartados de uma forma inapropriada privando

esse recipiente de ir para reciclagem.

Sendo assim somos uma doceria que irá substituir potes plásticos como na

figura 1, por copinho ou potes de silicone retrátil, de acordo com a figura 2,3 e 4 e

nossos doces ficaram como na figura 5.

Assim podemos incentivar as pessoas a substituírem o tipo de embalagem

como o plástico para o silicone, sendo que o silicone é um material resistente que

suporta temperaturas muito altas e muito baixas sem que tenha alguma reação

química, além de ser flexível, ele ocupa pouco espaço, ele tem um tempo de vida de

aproximadamente 100 anos podendo reutilizar inúmeras vezes, suporta 220º c a

-30º c podendo levar ao forno ou ao freezer, já o copo plástico demora até 400 anos

para se decompor e um tempo de vida de inútil não dando a oportunidade de



reutilizar. Fazendo uma comparação com outras docerias, quando você quer levar

para alguém um docinho é em uma embalagem de plástico ou isopor que não é tão

fácil de reutilizar por conta da fragilidade do material.

Você deve pensar que somos uma doceria normal como qualquer uma que

está apenas inovando sua embalagem, mas seguimos o que a OMS – Organização

Mundial da Saúde estabeleceu que podemos ingerir por dia 25 gramas de açúcar,

que equivalem a 6 colheres de chá, mas ingerimos muito mais do que isso, em torno

de 40 gramas por conta do açúcar escondido em alimentos como bolachas, sucos

entre outras, podendo acarretar algum problema de saúde dependendo da sua

frequência. Mas iremos solucionar esse problema para não pesar tanto a

consciência. Utilizaremos alimentos com baixo Índice Glicêmico como leite, iogurtes,

cereais integrais como farinha de trigo integral, aveia, farelo de aveia, muesli. Doces

exclusivos de maçã, kiwi, morango, ameixa, mas lembrando de que os açúcares das

frutas ficam fora do seguimento da OMS.

Irei explicar o benefício dos alimentos com baixo índice glicêmico, que além

de auxiliar no emagrecimento, auxilia no controle do diabetes, ajuda no

funcionamento do intestino já que são ricos em fibras e te dá a sensação de

saciedade por mais tempo.

De início trabalhamos com entregas, tendo uma variedade de 3 a 4 doces

diferentes a cada 2 dias a produção acontecerá segunda, quarta e sexta, sendo

feitos em média 20 doces de cada, tendo a possibilidade de 60 a 80 doces para

vender variando na fabricação de 180 a 200 doces por semana. Pretendendo atingir

Lorena/SP e as cidades da região, sendo a matriz em Lorena/SP. Pretendemos

vender por mês uma média de 720 potinhos com doces, assim conseguimos

oferecer o doce mais o pote de silicone por volta dos R$12,00, criando uma



campanha de fidelidade, ao trazer o nosso potinho paga apenas o doce a R$ 8,00,

seria o exemplo da coca – cola retornável.

Podendo criar um impacto disruptivo, pois nossa intenção é criar uma

substituição do plástico pelo silicone, assim diminuindo cada vez mais. Sendo que o

silicone pode ser reciclado.
Segundo Rogério dos Santos, Valdecir Mucillo, João Carlos dos Santos

Machado (2010), o processo de reciclagem do silicone seria constituído

pelos passos de classificação manual e visual para separação de outros

materiais misturados ao silicone; limpeza de 5 impurezas sólidas por meio

de líquido pressurizado; filtragem e extrusão em telas metálicas de malhas

variadas; maceração da pasta com adição de óleos minerais, cargas

minerais, corantes e elastômeros, conforme o fim a que se destina o produto

final; calandramento do silicone HTV cru em cilindros múltiplos em linha; 10

formatação da pasta em placas quadradas ou discos circulares em

dimensões variadas em matrizes a vácuo para desaeração da pasta;

plastificação com filme de PVC; encaixotamento para comercialização.

Além de fazer uma releitura em algo para inovar vamos criar a possibilidade

de deixar algo obsoleto.

3. Empresas Parceiras / Stakeholders

Gallê doces começaram através da ideia de um grupo que é composto por

Angelo Rafael B. R. da S. V. dos Santos, Ariane de S. Siqueira, , Gabrielle D. Sian, e

Luiz B. P. Francelino, juntos somos o elemento X para o mercado, juntado a

criatividade e a inovação, com a experiência e a qualidade de cada um, montamos

uma ideia super legal para nossos clientes, mas primeiro vamos nos apresentar para

vocês.



Vamos começar com o Angelo, um homem sagitariano de 23 anos, residente

da capital católica Aparecida/SP, onde consegue trazer todo seu carisma para

abordar os clientes da melhor forma, com o seu magnífico espírito de pura iniciativa

que é de surpreender qualquer um.

Ana Júlia, uma mulher canceriana de 21 anos, residente na cidade de

Lorena/SP, uma gestora organizacional, que mantém os objetivos propostos do

projeto alinhados com as ações de desenvolvimento do projeto, cuidando da

organização de documentos e interesses do grupo como um todo, visando o melhor

desenvolvimento do projeto.

Ariane, uma mulher virginiana de muita opinião de 25 anos, que reside na

cidade matriz da empresa Lorena/SP, que consegue nos manter na linha com a

contabilidade na ponta do lápis, uma das partes essenciais para registrar, analisar e

acompanhar a atividade economia da nossa deliciosa empresa, e tem uma

habilidade de negociar e fazer novos parceiros, e sempre com a criatividade solta

pronta para inovar. Além da paixão por nutrição, consegue colaborar na parte da

elaboração dos doces com baixo índice glicêmico.

Gabrielle, uma mulher pisciana de 21 anos, que reside em Lorena/SP que nos

conquista com o seu jeitinho, responsável na parte de compras, preparadissima para

escolher os melhores produtos desde a fabricação e pronta para fazer a logística do

nosso produto até chegar às mãos dos nossos clientes. Conseguindo se adaptar a

qualquer situação de dificuldade, que sonha e leva todos em seu sonho em longo

prazo para a empresa.

Luiz, um homem leonino de 33 anos, que reside em Lorena/SP, com a força

de querer realizar as coisas que são maiores que qualquer um. Uma pessoa que

sabe gesticular e com toda certeza consegue te convencer sobre qualquer dúvida



que você tiver. Além de já ter um espírito empreendedor por ter seu próprio negócio

irá nos direcionar para o sucesso, ou seja, seis colegas do curso de Administração

do Centro Universitário Teresa D'Ávila que dentro de uma matéria estipulada pela

Universidade tiveram uma missão e com toda ansiedade do mundo começamos logo

nossa ideia.

Com a experiência de cada um pensamos em juntar o útil com o agradável,

então supimpa, bora fazer doces com produtos orgânicos e na embalagem que nos

dá a possibilidade de reutilizável.

Preparados para atingir o sucesso, vamos conquistando nosso público cada

vez mais.

Temos como missão, fornecer variados tipos de doces deliciosos com frutas

orgânicas e produtos de primeira qualidade, além de fornecer produtos para

veganos, trazendo também uma proposta inovadora e comum que seria utilizar a

embalagem de silicone que contém um tempo de vida maior, podendo contribuir com

o meio ambiente, para que os nossos clientes possam reutilizar a embalagem.

A Galle Doces tem como objetivo atingir a sustentabilidade e seus produtos e

embalagens. Com o prazo de um ano para conquistar o público da região e até 2 a 3

anos conquistar o seu ponto físico, crescendo da mesma forma como um startup.

Segundo o SENAI

“Uma startup é um grupo de pessoas ou empresas nascentes que em um

cenário de incerteza buscam modelos de negócios inovadores, atualmente

repetível e escalável que passam por um período de experimentação no

qual as ideias são testados e validados por meio de metodologias ágeis de

gestão com potencial de crescimento rápido no mercado.”



Com todo carisma e profissionalismo queremos fazer parceria com uma

empresas que fabriquem potes de silicone, que apoiem nossas ideias podendo nos

atender com exclusividade, e fabricando até três tamanhos diferentes como nas

figuras 1,2 e 3, para termos em nosso cardápio. Temos a ideia de fazer parceria com

pessoas da região que cultivam frutas, com hortas em casa, para colaborar com a

economia regional, nossa intenção em fazer parceria com pessoas com pequenos

negócios para incentivar as famílias, dando apoio às pessoas que possuem pouca

renda.

Como utilizar o silicone hoje em dia não é algo tão comum pretendemos

iniciar parcerias com empresas internacionais, as mais comuns se localizam na

China, no Brasil temos revendedores, por exemplo, na loja Mor Casa e Lazer que

tem uma área apenas para itens feitos de silicone, claro para longo prazo.

4. Estratégia de Inserção no Mercado

Para embarcarmos no mercado iremos criar páginas para divulgação sendo

que cada publicação irá explicar nossas missão, visão e nossos valores podendo

explicar como funciona, o que vamos proporcionar com dicas para as dietas e o

doce especial da semana. Além da divulgação nos centros universitários da região,

proporcionando pequenas amostras dos doces e um mostruário dos nossos potes.

Como tudo começou no Centro Universitário Unifatea iremos conversar com a

reitoria pedindo um espaço nos intervalos que são realizados nas quintas-feiras para

apresentarmos e começamos as vendas.

Para Oliveira (1998),

A estratégia é normalmente um dos níveis mais altos da empresa e diz
respeito tanto à formulação de objetivos quanto a seleção dos cursos de
ação a serem seguidos para sua consecução levando em conta as



condições externas e internas da empresa e sua evolução esperada.

No início será, mas estaremos prontos, cheios de energia para fazer o melhor!

Nosso público consegue suprir todas as faixas etárias, sem restrição, com a

ideia de levarmos para empresas próximas e ir crescendo na região até sair do Vale

do Paraíba e alcançar as capitais do Sudeste – São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ,

Belo Horizonte/MG e Vitória/ES.

Atualmente as cidades que iremos atingir, pegando valores estipulados para o

ano de 2019 pelo IBGE são aproximadamente 367.364 pessoas.

Na região não temos muitas docerias que ouvimos com muita frequência, por

serem cidades do interior de São Paulo e tem uma população pequena comparada

com a sub – região 1, 2 metropolitana do vale do Paraíba diminui nossa

concorrência, mas isso pensando em CNPJ, pois temos inúmeros pequenos

negócios de venda de doces, mas isso não irá nos abalar por conta da nossa

proposta ser diferenciada e por proporcionar pequenas inovações diretas para não

ficarmos para trás com toda essa tecnologia.

5. Impacto Econômico, Social e Ambiental.

Na criação Galle Doces, nós seis não pensamos somente em ser mais uma

empresa qualquer no mercado, mas sim em ser uma empresa com o propósito de

mudar o pensamento do mundo ao nosso redor.

Segundo Marcely Bursztyn e José Augusto Drummond,

Sustentabilidade é uma ideia ainda recente. Ela surgiu dentro de um
processo de discussão que inspirou doutrinas, teorias e políticas desde que
a revolução industrial deu margem a preocupações sistemáticas com o
desenvolvimento.

Trazemos uma essência social com o ato de pensar no próximo de uma forma



mais confortável e saborosa, sendo assim você não compra só o produto, mas

compra a ideia de transformar seus hábitos e sua rotina mais sustentável.

Dentro desse conceito social, nossa empresa traz os potes de silicone como

um ato de criar uma rotina de vida mais sustentável, começando pela cidade de

Lorena onde se localiza nossa empresa. Para que isso funcione de forma mais

eficaz iremos trabalhar em conjunto com nosso setor de marketing trazendo

propagandas de orientação sustentáveis nas nossas redes sociais.

Não só preocupado com o meio ambiente, a nossa empresa se destaca

também pela forma que traz os seus doces esses que serão veganos e sem muito

açúcar para não ficar enjoativo ao paladar dos nossos clientes, desse modo a Galle

doces traz uma maior confiança e faz o nosso público acreditar na nossa marca,

como pretendemos atende todos os públicos, pensamos muito nas pessoas que

possuem Diabetes Mellitus, essas pessoas possuem essa doença, possui uma

elevação da glicose no sangue (hiperglicemia).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia,

(2007), a Diabetes,
Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio
insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta . A
função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células
do organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas
atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta,
portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de
hiperglicemia.

Sendo assim quem tem diabetes tem que controlar a taxa de açúcar que entra

no corpo. E um dos hábitos para manter o controle é manter o peso e comer

bastante fibra, já que fibra proporciona uma saciedade por mais tempo.

Como pensamos no bem estar das pessoas, porque não pensar no bem estar

da mãe natureza? Pensamos no impacto ambiental e a mudança que é causada



pelas atividades dos seres humanos no meio ambiente, porém temos atividades

positivas e negativas. Quando essas mudanças são negativas, os resultados são

devastadores, que é o que vivemos hoje em dia, causando muito prejuízo e

desequilíbrio ambiental em nosso ecossistema.

Somos uma sociedade de consumo insustentável, de acordo com Taís

Guerra,

Devido aos avanços tecnológicos, a economia de mercado passou a existir
no século XIX. Já a sociedade da produção e do consumo de massa apenas
foram disseminados e desenvolvidos no século XX. Com a Primeira Guerra
Mundial, a produção industrial em série - principalmente, de artefatos
bélicos - cresceu tanto em técnica quanto em mercado. Assim, a produção
industrial dos demais produtos e artefatos de consumo, consequentemente,
sofreu o mesmo aumento na escala de fabricação.

Porém, quase dez anos após o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918)

perceberam que precisavam ampliar as produção para as necessidades básicas,

logo a indústria de comunicação começou a crescer e a influenciar inúmeras

organizações e pensamentos sociais. Logo após a Segunda Guerra Mundial surgiu

uma teoria como o capital humano,
Que trata o indivíduo como componente do sistema de produção. Assim,
cada pessoa passa a ser projetada no sistema social como trabalhador e
consumidor em potencial. O conceito de cultura de massa é proveniente
dessa lógica de uma cultura transformada em mercadoria... Essa indústria
tem banalizado a formação cultural em prol da criação de um produto de
rápida assimilação e consumo.

Segundo Paulo Francisco Mantello, o consumo preenche um vazio inerente

ao homem. Sendo assim comprando sempre que quer algo sem pensar se precisa

daquilo ou não, com isso a produção de lixo só aumenta a cada dia, e a prefeitura de

Lorena/SP compreendendo a situação que nos encontramos hoje divulgou em

Fevereiro de 2019 um projeto “Uma Cidade Limpa Começa Por Nós”, Este projeto

incentiva a população de Lorena a fazer a separação dos lixos entre recicláveis e



orgânicos.
O objetivo da campanha é a conscientização da importância da participação
de todos na questão do descarte irregular de lixo. Estão envolvidas nesta
campanha as Secretarias de Meio Ambiente, Educação, Saúde,
Comunicação Social, Trânsito e Transportes, Guarda Civil Municipal e,
principalmente, a população. A campanha não tem prazo de duração, ela é
diária e constante, pois é uma campanha de conscientização e educação.

A Gallê Doces pensando neste aspecto teve a iniciativa de trazer um

recipiente de silicone personalizado podendo ser retornável ou reutilizável para

outros fins, fazendo assim com que o descarte em lixo urbano diminua e evite o

impacto negativo no meio ambiente.

O site Pensamento Verde publicou um artigo no qual pesquisadores da

UNIFESP citam que uma garrafa descartável leva no mínimo 100 anos para

decompor no solo.

O silicone quando é descartado no solo, ele vira adubo e não prejudica o meio

ambiente.
O silicone que foi enxaguado se unirá a partículas sólidas e acabará por se
desprender da água no processo natural da sedimentação. Eles não
possuem Demanda Biológica de Oxigênio (em inglês, BOD) significativa
para serem catalisados por bactérias aeróbicas, o que é um fator
comprovado da sua não toxicidade. A massa viscosa de sedimentos
aglutinados por esses micro- organismos é futuramente incinerada, vira
adubo ou vai para aterros.

Nos dias atuais, se discute muito o assunto do meio ambiente, mas podemos

perceber que faltam mais atitudes em relação ao assunto, mas isso só terá uma

repercussão maior quando adotamos na nossa rotina o ato sustentável. Sendo essa

uma parte da proposta que nossa empresa apresenta para o mercado. Podemos

empreender de uma forma sustentável e responsável para o público consumidor.

Segundo Arleson Eduardo Monte Palma Lopes, Carmem Ferreira de Miranda,

página 07:



A estratégia é crucial para o bom desempenho de qualquer negócio. A
A questão é discutir como as empresas usufruem do empreendedorismo
sustentável para planejar ou articular suas estratégias. Logo, as
organizações podem usar o empreendedorismo sustentável como
oportunidade de estratégias competitivas para o desenvolvimento do seu
negócio.

Dentro do conceito do empreendedorismo sustentável, lançaremos nossa

marca, com um impacto social esperando um ótimo resultado em curto prazo, assim

transformando, conscientizando e incentivando de uma forma inteligente e gostosa o

nosso público a ser mais sustentável.

Além de ter tantas vertentes econômicas, a economia sustentável ganhou

destaque nos últimos anos e com razão, com as grandes problemáticas ambientais

e a crescente conscientização da sociedade, o estudo econômico sofreu influência

desse cenário.

“Desde o século XIX a população vem percebendo que o planeta e a natureza

vêm mudando de forma catastrófica. Porém só a partir de 1983 é que se começou a

ter a preocupação de discutir esse assunto” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2010). Com

o surgimento da necessidade de se levantar a situação do meio ambiente e as

mudanças climáticas, grandes empresas passaram a se pautar na sustentabilidade.

Com base nos estudos e seguindo a linha de grandes empresas que fazem sucesso

na economia de forma sustentável e consciente, não apenas maior visibilidade da

marca, como também para garantir o sucesso do empreendimento em longo prazo,

a Gallê Doces decidiu fazer parte desse time para o bem econômico e sustentável

da nossa região.

Em 2017, 21,4% dos lorenenses tinham como renda uma média de 2,5

salários mínimos. A Gallê Doces vem trazer inovação e mais uma fonte de renda

para a população de Lorena: o primeiro objetivo da Gallê Doces é divulgar por meio



das redes sociais (Facebook, Instagram, Whatsapp), que são mídias sociais que no

primeiro momento não precisam de um investimento, pois é uma rede gratuita. Com

a página estruturada vamos contar com vendedores externos, começado com nós

seis e depois já podendo contar com uma cartela de clientes teremos vendedores

que irão trabalhar de acordo com o sistema de comissão que segue a vertente de

que os vendedores terão acesso na página web para realizarem treinamento

avançado em vendas para melhor atender os clientes e depois terão um treinamento

acompanhado com um dos sócios em campo para analisarmos seu

desenvolvimento.

Dados do IBGE apontam que famílias do município de Lorena sobrevivem

com 0,5 salários mínimos.
Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário
mínimo por pessoa, tinha 35.9% da população nessas condições, o que o
colocava na posição 112 de 645 dentre as cidades do estado e na posição
3380 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Trabalhando com uma economia sustentável, queremos ajudar as pessoas e

mudar essa triste estatística contribuindo para que sonhos se realizem, levando mais

dignidade à população.

6. Impacto Científico

O impacto científico do nosso plano de negócios será feito a partir da

publicação para consultas sobre como o silicone pode ser útil ao mercado

sustentável.

Como propomos algo inovador, poderá ser absorvido por empresas

concorrentes como uma boa saída ainda mais no estado que lidamos com o

descarte do lixo de forma incorreta, trazendo para o mercado uma chance a mais de



incorporar um produto resistente, com uma durabilidade sem igual, que ocupa pouco

espaço.

Nossa pesquisa para o mercado que iremos atuar foi feita de acordo com

IBGE e fizemos uma pré-venda na semana da Administração para termos uma ideia

de como será o início no mercado e esse foi o nosso PD & I. O artigo vai estar

disponível em sites da internet para consultas e o plano de negócios vai estar

disponível na faculdade, trazendo conhecimento sobre a inovação da nova

sustentabilidade que está chegando ao mercado.

7. Matriz de SWOT

FORÇA

Habilidades dos sócios; Iniciativa;

Parceiro Fixo;

FRAQUEZA

Embalagem com um preço mais acessível;

Consumismo inconsciente;

OPORTUNIDADE

Crescimento do mercado sustentável;

Aumento do consumo de produtos

saudáveis;

Grande procura por empresas com

conceitos

Sustentáveis;

AMEAÇA

Grande concorrência de mercado;

Importação;

Descrição da matriz SWOT



Força

● Habilidades dos sócios:

Como já mostrado neste plano de negócios, nós 6 sócios temos habilidades

para lançar nossa empresa no mercado. Angelo Rafael com sua habilidade e

agilidade em vendas , Ariane Salles com sua competência na contabilidade, Éria tem

uma habilidade de negociar e fazer novos parceiros, e sempre com a criatividade

solta pronta para inovar, Gabrielle Sian responsável na parte de compras, para

escolher os melhores produtos desde a fabricação e pronta para fazer a logística do

nosso produto até chegar às mãos dos nossos clientes, Ruan ele é um cozinheiro de

mão cheia, que será o essencial para nós! E Luíz Bueno Uma pessoa que sabe

gesticular e com toda certeza consegue te convencer sobre qualquer dúvida que

você tiver.

● Iniciativa

Na criação da Gallê Doces nós não queríamos somente criar um produto, mas

sim um produto que trouxesse um conceito sustentável. A partir desse pensamento

provamos para nós mesmos que podemos fazer nossos clientes a ter mais iniciativa

sustentável.

● Parceiro fixo:

Fraqueza:

● Embalagens com um preço mais acessível.



Nossas embalagens são feitas de silicones, e por conta disso tem um custo

mais alto, pensamos em importar esse produto mas o tempo de entrega e o

mercado econômico instável, o produto é inviável para o nosso negócio.

● Consumismo inconsciente:
SÃO PAULO - Os níveis de consumo em todo o mundo estão altos, e a
humanidade já consome 30% a mais do que a Terra é capaz de renovar. O
alerta foi dado pela coordenadora de Projetos de Capacitação Comunitária
do Instituto Akatu, Raquel Diniz, durante um seminário promovido pelo
portal Compra Consciente e pela ACSP (Associação Comercial de São
Paulo).

Hoje o alto nível de consumo de produtos descontroladamente gera um

impacto muito grande no nosso planeta. Enquanto as pessoas não tiverem uma

reeducação de consumo sustentável, nossa empresa terá uma certa dificuldade para

pôr em prática a sua proposta de valor, proposta essa que é trazer o conceito

sustentável para nossos clientes.

Oportunidades

● Crescimento do mercado sustentável:

O mercado sustentável tem com tendência um crescimento muito positivo ao

longo dos anos,e por isso voltamos nosso negócio a esse mercado visando o

crescimento da sustentabilidade agregado a nossa empresa.

● Aumento do consumo de produtos sustentáveis

A procura por produtos sustentáveis tem aumentado cada vez mais. Por conta

disso nossa empresa traz o conceito sustentável para seus produtos, além de ter

doces com baixo teor glicêmico, nossas embalagens são totalmente recicláveis e



retornáveis.

Ameaças

● Grande concorrência no mercado

Estamos entrando em um mercado muito amplo, mercado esse onde

encontramos concorrências fortes e com nome no mercado. Além dessas empresas

que já estão a algum tempo no mercado, temos os vendedores de doces informais.

● Importação

Devido a instabilidade do mercado, teremos uma certa dificuldade em

começar a importar nossas embalagens com um preço acessível.

8. Orçamento estimado (Usos) do Plano de Negócios

INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS QUANTI

DADE
VALOR VALOR FINAL

Freezer 3,00 R$ 2.149,0
0

R$ 6.447,00

Geladeira 1,00 R$ 1.040,0
0

R$ 1.040,00

Fogão/Forno 5,00 R$ 1.395,0
0

R$ 6.975,00

Expositor de Doces 2,00 R$ 1.964,0
0

R$ 3.928,00

Batedeira 4,00 R$ 509,00 R$ 2.036,00
Liquidificador 5,00 R$ 250,00 R$ 1.250,00
Mixer 5,00 R$ 89,91 R$ 449,55
Microondas 3,00 R$ 398,00 R$ 1.194,00
Balança 5,00 R$ 21,60 R$ 108,00
Medidor 9,00 R$ 38,50 R$ 346,50



1.0

Espátulas de Silicone 3,00 R$ 25,50 R$ 76,50
Colheres de Silicone 3,00 R$ 148,97 R$ 446,91
Termômetro 5,00 R$ 14,38 R$ 71,90
Formas de Silicone 7,00 R$ 59,99 R$ 419,93
Formas de Alumínio 2,00 R$ 144,00 R$ 288,00
Talheres 60,00 R$ 220,00 R$ 13.200,0

0
Tábuas de Silicone 5,00 R$ 30,00 R$ 150,00
Copos 8,00 R$ 50,00 R$ 400,00
Pratos 60,00 R$ 60,00 R$ 3.600,00
Taças 60,00 R$ 70,00 R$ 4.200,00
Jogos de Panelas de Ferro 3,00 R$ 700,00 R$ 2.100,00
Potes de Armazenagem Silicone 45,00 R$ 6,00 R$ 270,00
Mesa de aço inoxidável 1,00 R$ 584,00 R$ 584,00
Mesa de Madeira 30,00 R$ 155,00 R$ 4.650,00
Porta Guardanapo 15,00 R$ 5,00 R$ 75,00
Porta Copo 60,00 R$ 5,00 R$ 300,00
Tapete de prato 60,00 R$ 7,50 R$ 450,00
Balcão de vidro 3,00 R$ 850,00 R$ 2.550,00
Uniforme 18,00 R$ 20,00 R$ 360,00
Lixeiras Recicláveis 2,00 R$ 534,00 R$ 1.068,00
Lixeiras 2,00 R$ 15,00 R$ 30,00
Saboneteira 3,00 R$ 7,00 R$ 21,00
Patinete E-road 3,00 R$ 2.410,0

0
R$ 7.230,00

Potes Herméticos 10,00 R$ 28,10 R$ 281,00
TOTAL 1.0 R$ 66.596,2

9

2.0

DESPESA MENSAL QUANTIDADE VALOR VALOR
FINAL

Guardanapo com 1000 1,00 R$ 93,00 R$ 93,00
Luva pacote com 100 2,00 R$ 20,00 R$ 40,00
Touca pacote com 100 2,00 R$ 8,00 R$ 16,00
Dolmã Completa 2,00 R$ 100,00 R$ 200,00
Pote de silicone 160,00 R$ 6,00 R$ 960,00
Energia 1,00 R$ 230,00 R$ 230,00
Água 1,00 R$ 200,00 R$ 200,00
Aluguel 1,00 R$ 550,00 R$ 550,00
Funcionário 24,00 R$ 45,00 R$ 1.080,00



Gás 60,00 R$ 10,00 R$ 600,00
TOTAL 2.0 R$ 3.969,00

2.1

HIGIENE QUANTIDADE VALOR VALOR
FINAL

Pano de Chão 5,00 R$ 2,50 R$ 12,50
Bucha 5,00 R$ 4,62 R$ 23,10
Detergente 10,00 R$ 2,45 R$ 24,50
Papel Toalha 15,00 R$ 25,00 R$ 375,00
Papel Higiênico 25,00 R$ 12,00 R$ 300,00
Álcool 70 5,00 R$ 25,00 R$ 125,00
Sabonete Liquido 5L 2,00 R$ 17,50 R$ 35,00
Saco de lixo Preto PACOTE
COM 12

10,00 R$ 5,00 R$ 50,00

TOTAL 2.1 R$ 945,10

2.2

INGREDIENTES QUANTIDADE
(KG/L)

VALOR VALOR
FINAL

Trigo 10,00 R$ 4,00 R$ 40,00
Iogurte Natural 5,00 R$ 3,50 R$ 17,50
Açúcar Mascavo 10,00 R$ 8,50 R$ 85,00
Açúcar refinado 10,00 R$ 5,00 R$ 50,00
Granola 5,00 R$ 12,00 R$ 60,00
Linhaça 5,00 R$ 10,00 R$ 50,00
Aveia 5,00 R$ 11,00 R$ 55,00
Uva passa 5,00 R$ 8,00 R$ 40,00
Castanha do pará 5,00 R$ 15,00 R$ 75,00
Castanha de caju 5,00 R$ 16,00 R$ 80,00
Avelã 5,00 R$ 20,00 R$ 100,00
Leite 25,00 R$ 4,30 R$ 107,50
Muesli 5,00 R$ 7,26 R$ 36,30
Chocolate Amargo 5,00 R$ 8,65 R$ 43,25
Bolacha Integral 5,00 R$ 9,00 R$ 45,00
Açaí 10,00 R$ 15,00 R$ 150,00
Morango 6,00 R$ 3,50 R$ 21,00
Banana 6,00 R$ 3,50 R$ 21,00
Kiwi 6,00 R$ 17,50 R$ 105,00
Maçã 6,00 R$ 7,80 R$ 46,80
Uva 6,00 R$ 6,00 R$ 36,00
Ameixa 6,00 R$ 12,60 R$ 75,60
Casquinha de sorvete 100,00 R$ 14,00 R$ 1.400,00



TOTAL 2.2 R$ 2.739,95
9. CANVAS

PARCERIA-CHAVE ATIVIDADE-CHAVE PROPOSTA DE
VALOR

RELACIONAMENTO
COM CLIENTE

*Loja De Produtos
Naturais; *Agricultores
Da Região;
*Quitandas;
*Empresas Ou
Lojas
Revendedoras de
Potes De Silicone.

*Mix De Doces; *Doces
De Baixo Índice
Glicêmico; *Marketing
Digital; *Conscientização
da Sustentabilidade; e do
consumismo.

*Utilização de
recursos Orgânicos;
*Embalagens
Recicláveis e/ou
Biodegradáveis;
*Recipientes com a
campanha
Retornável.

*Coquetéis;
*Promoções; *Cartão
Fidelidade.

RECURSO-CHAVE CANAIS

*Estoque De Material;
*Frutas Frescas;
*Nutricionista;
*Agricultores Orgânicos;

*Mídias Sociais;*
Anúncios patrocinado
*Degustação;
*Loja física;
*Entrega;
*Solicitação de
melhorias do produto
ou serviço prestado
via mídias sociais;

ESTRUTURA DE CUSTO

*Traslado De Entrega; *Mão De Obra; *Funcionários;
*Água;
*Aluguel; *Ingredientes; *Luz.

FONTE

*Lucro; *Venda De Produtos Susten
(Dinheiro/Cartão).



10. ANEXOS

Figure 1- Pote de Plástico

Fonte: Ponto Frio

Figure 2 - Copo de Silicone

Fonte: Utifácil



Figure 3 - Pote de Silicone

Fonte: Shoptime

Figure 4 - Pote de Silicone

Fonte: Lazershop



Figura 5 – Doce com Baixo Índice Glicêmico no pote de Silicone Retrátil

FONTE: AUTORES
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VIVÊNCIAS DO BOLSISTA  NO PIBID: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE E-BOOK. 

RESUMO 

Este relato tem como objetivo contar a experiência de um projeto vivenciado no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID). Nesse 

projeto, trabalhou-se a elaboração de um e-book, pelos alunos de Pedagogia. 

Sua aplicação foi realizada de maneira remota, com o tema “Coletânea – aves 

do parque Tabuão de Lorena/SP”. De acordo com os resultados obtidos, tanto 

o coordenador do projeto quanto os licenciandos tiveram a oportunidade de 

lidar com os desafios docentes relacionados a elaboração do e-book e sua 

colaboração para o ensino no cotidiano. Além disso, ressalta-se a importância 

do RP na formação dos saberes docentes necessários a prática educativa dos 

bolsistas ainda na graduação. 

PALAVRAS-CHAVE 

E-book, pedagogia, licenciatura, aves. 

INTRODUÇÃO 

Este relato tem por objetivo compartilhar as experiências pedagógicas 

construídas pelo PIBID no campo da formação inicial de pedagogos e 

pedagogas como bolsistas e possivelmente, futuros professores/as da 

educação básica. Esse programa realiza-se a partir de um trabalho coletivo 

entre coordenadores de área e bolsistas de iniciação à docência. Para nós é de 

suma relevância relatar as vivências na escola, contexto da educação básica 

junto da elaboração do e-book. 

Os e-books, são textos apresentados em formatos que podem ser lidos através 

de dispositivos digitais. Em especial, o e-book elaborado pelos alunos do 

programa PIBID, que possibilitam o uso da tecnologia em sala de aula, 

trazendo a ludicidade para os alunos. Em tempos pandêmicos, o uso da 

tecnologia passou a ser indispensável, pensando nisso, a criação de um livro 

digital voltado para o processo de ensino-aprendizagem torna-se ainda mais 

importante. 

METODOLOGIA 

Desenvolvido entre abril e novembro de 2021, esse projeto de elaboração de e-

books, teve como seu principal objetivo levar a tecnologia para a sala de aula 

para reforçar uma aprendizagem lúdica e efetiva no ambiente escolar mesmo 

no ensino remoto.  



O livro digital teve como o tema Aves do Parque, em específico a ave - Casaca 

de couro da lama. Durante todo o processo houve mediação da coordenação 

do programa e dos demais professores associados ao projeto. 

O intuito do e-book é apresentar aos alunos a ave escolhida. O maior desafio 

encontrado foi  usar uma linguagem infantil, para tratar de questões como 

nome científico, habitat, alimentação, já que o projeto destinado a crianças 

pequenas, precisava ser lúdico, didático e de fácil compreensão. 

Foi de grande importância pensar em um design divertido e ao mesmo tempo 

sério, explorando as fotos e trazendo um aspecto infantil que conseguisse 

prender a atenção das crianças, misturar o real com o imaginário foi o equilíbrio 

perfeito para a conclusão do trabalho. 

No processo de elaboração das atividades também foi necessário muita 

atenção, uma vez que precisava pensar no ensino remoto e mais uma vez em 

algo atrativo e lúdico. Ao colocar um jogo digital, novamente é possível trazer 

as tecnologias para o contexto escolar, o que faz aproximar o aluno da escola e 

ajuda a manter o interesse das crianças. Ao sugerir uma sessão de fotos dos 

locais onde o pássaro pode ser encontrado, tratamos de trabalhar mais uma 

vez a interdisciplinaridade, onde os alunos podem explorar e trabalhar 

conteúdos escolares, fora da escola, deixando o aprendizado ainda mais 

gostoso.  

O projeto foi dividido em partes: 

1. Palestra sobre elaboração de e-book. Os professores responsáveis 

prepararam uma série de informações e conteúdos de como montar o e-

book. 

2. Design. Pensar em um modelo que fosse infantil e sério, explorando a 

criatividade. 

3. Elaboração das atividades. Pensando sempre em algo atrativo e lúdico. 

4. Criação dos textos e montagem do e-book, usamos o Canva, para a 

conclusão. 

Durante todo o processo de elaboração do e-book, foi possível compreender 

muito sobre vários âmbitos da pedagogia, foi possível colocar em prática 

muitos aprendizados, como por exemplo, na disciplina de “Didática e 
tecnologia”, conseguimos aplicar algumas ideias durante a elaboração de 

atividades. A plataforma de jogos sugerida na aula de “Metodologia para o 
ensino da língua portuguesa” foi de suma importância para complementar 
ainda mais o e-book. 

A estrutura do projeto relatado neste artigo é composta por, alunos do curso de 

Pedagogia. Todo o projeto foi coordenado por um professor de Licenciatura em 

Pedagogia. O campo de atuação em que foi vivenciado as atividades escolares 



foi de maneira remota. As práticas docentes foram desenvolvidas através da 

elaboração de e-book, para crianças pequenas. De um modo geral, pode-se 

afirmar que os conteúdos foram bem aplicados e os e-books foram bem  

articulados e poderão ser usados em sala de aula em um futuro pós 

pandêmicos. 

 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PIBID tem fomentado nos últimos anos a formação docente dos estudantes 

de licenciatura em todo o Brasil, sendo  possível vivenciar processos formativos 

ao longo de toda a graduação. Neste trabalho, foi relatada a experiência de um 

projeto interdisciplinar que envolveu licenciandos em  Pedagogia. Esse projeto 

foi necessário para  estimular que licenciandos em Pedagogia tenham uma 

reflexão sobre o ensino e aprendizagem e  enfatizar o uso das tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem. Relacionar a ludicidade e as atividades 

tecnológicas em meio pandêmico. 

 

 

E-book disponível em:  

E-book casaca-de-couro-da-lama (1).pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
 
Natan Arantes Gomes, Jornalismo, natangomes188@gmail.com 
Daniel Augusto da Silva, Jornalismo, danielsrsg@yahoo.com.br 
Prof. Me. Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 

A atual crise hídrica leva a pensar em problemas de curto a longo prazo. A 
maneira como as águas são exploradas em nosso território é algo que merece ser 
analisado com atenção, afinal, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) 63,8% 
da energia gerado no Brasil vem das hidrelétricas. Buscando algo mais próximo da 
instituição que atua como base desta pesquisa, o objetivo é expor a função 
Socioeconômica do Rio Paraíba do Sul e sua influência na região Vale-paraibana. 
Temas como a economia advinda das águas do Rio Paraíba, as consequências 
positivas e negativas causadas em sua exploração, o estilo de vida dos moradores 
em seu curso e atividades de subsistência comumente praticadas, como a pesca, 
serão abordadas de maneira ampla. Desataca-se também a influência que a 
Revolução Industrial exerceu na exploração do território nacional e sua consequência 
direta no processo de poluição deste importante rio. Devido ao crescimento 
populacional do Vale do Paraíba, foi se implantando alguns reservatórios ao longo do 
rio paraíba, isso trouxe grande impacto nas atividades econômicas. Há também as 
hidrelétricas ao longo de seu curso, que fornecem energia suficiente para manter as 
numerosas fábricas e cidades no eixo Rio-São Paulo. A magnitude da pesquisa é de 
grande importância geográfica, história e social, devido ao conhecimento científico 
nela apresentado, buscando mostrar os aspectos positivos e negativos da exploração 
deste rio na região.  

 
Palavras-chave: Rio Paraíba do Sul; Turismo; Economia; Aparecida; Vale do 
Paraíba. 
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AS MUDANÇAS DA RÁDIO AO LONGO DOS TEMPOS PARA SE 
MANTER NO MERCADO DA COMUNICAÇÃO 
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Prof. Me Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br  
 

O presente resumo tem como objetivo expor o trabalho de graduação que 
será utilizado no ano de 2022. O foco deste projeto é demonstrar as principais 
mudanças adaptativas e evoluções da rádio ao longo dos anos para manter-se 
atualizada no mercado da comunicação. O projeto também conta com uma pesquisa 
bibliográfica direcionada a história das rádios no país e também para suas principais 
mudanças, constando com busca e contato direto com radialistas do Vale do 
Paraíba e do Estado de São Paulo para contarem sobre suas histórias ao longo dos 
tempos. Dentre as mudanças da rádio, será explicitada uma trajetória histórica da 
rádio ao longo das décadas de 60/70 até os anos mais recentes, por via dos meios 
de podcast com grandes nomes de cada década para o meio radiofônico. Além 
disso, o projeto tem um objetivo pessoal do autor que é o de atualizar o atual meio 
de trabalho onde está inserido, a Rádio RC Vale, contribuindo diretamente com a 
produção de conteúdo via podcast, que é uma das formas mais atuais de se realizar 
comunicação transmidia e crossmidia. A idealização do podcast é trazer um pouco 
do meio clássico dos meios de comunicação tradicionais, por via entrevista em 
formato de mesa redonda, e passar aos ouvintes e telespectadores, que estarão 
presentes não apenas na rádio, mas também na internet, um sentimento de 
nostalgia e conexão, além de trazer atualidade ao meio. Por fim, quanto ao resultado 
do projeto, espera-se trazer um maior engajamento dos radialistas e também das 
rádios para se atualizarem no mercado, além de alcançar de forma sentimental as 
pessoas que ouvirem ou assistirem aos podcasts de história e mudanças 
adaptativas dos meios radiofônicos ao longo dos tempos. Logo, o desenvolvimento 
total do projeto é acerca de gerar ensinamentos e novas atualizações para as rádios 
e também para aqueles que puderem ter contato com esta pesquisa e 
posteriormente série de podcasts. 
 
Palavras-chave: Projeto; Rádio; Comunicação; Mudanças; Podcast; História. 
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Resumo 

Este trabalho de pesquisa propõe avaliar a expectativa alcançada das 
mulheres de Lorena na participação de um programa voltado ao empreendedorismo 
feminino realizado por uma organização que visa oportunizar as mulheres, 
principalmente as que estão em vulnerabilidade social, uma formação para abrirem ou 
implementarem seu próprio negócio. Observa-se em vários estudos que as mulheres 
vêm escrevendo sua história dentro do mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo e que, portanto, o empreendedorismo feminino se apresenta como uma 
alternativa de se posicionarem como protagonistas de suas vidas e carreira. Esta 
iniciativa surgiu por meio de uma organização de mulheres do município denominado 
Rede Mulheres pela Vida que tem como parcerias, instituições de ensino superior e 
empresas administradas por mulheres do município da região metropolitana do Vale 
do Paraíba do Estado de São Paulo. A Rede mulheres pela vida iniciou-se no dia 17 
de outubro de 2020, após um feminicídio ocorrido no município, em que várias 
mulheres realizaram uma manifestação de repudio contra o ato, inspirando assim, 
uma empresária organizar uma caminhada silenciosa e que no meio desta 
manifestação ela, e mais outras mulheres participantes sentiram a necessidade de 
organizar um grupo para discutirem aspectos importantes para as mulheres, entre 
eles, a emancipação financeira. Um dos principais motivos para que as mulheres 
permaneçam num relacionamento abusivo é a dependência financeira de seus 
companheiros. Diante deste objetivo, um dos parceiros da Rede Mulheres pela Vida 
promoveu um curso de formação de empreendedorismo para 60 mulheres do 
município de Lorena visando contribuir com informações relevantes para o 
planejamento e execução do próprio negócio. A metodologia de pesquisa tem cunho 
qualitativo, com participação de grupo focal, com coleta de dados por meio de relatos. 
Sendo assim, a pesquisa visa verificar se esta formação alcançou a expectativa em 
fomentar o empreendedorismo e o empoderamento feminino das participantes. 

Palavras Chaves: Empreendedorismo; feminino; formação; emancipação financeira; 
mulheres.  
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Esse artigo apresenta uma discussão acerca dos shows de realidade 

apresentados pela televisão brasileira desde o seu formato básico, passando 

pelas ações de marketing desenvolvidas ao longo dos anos e chegando ao 

fenômeno da explosão do consumo dos serviços de streaming no Brasil. 

Embora pareça um termo novo, o formato remonta ao início dos anos dois mil 

no país e com o avanço do isolamento social imposto pela SARS-CoV-2 – 

nome cientifico para o novo corona vírus -  tem se tornado uma opção de 

entretenimento bastante interessante e acessível. Os serviços de streaming 

favoreceram seu crescimento em território nacional, potencializando a 

expansão de seu alcance, devido à sua praticidade, além de que um dos 

fatores que cooperaram com isso foi a evolução do marketing. Em outras 

palavras, é visível a sua proporção e contribuição, já que as pessoas são 

influenciadas a comprar produtos expostos durante a exibição dos programas, 

com frequentes promoções de seus patrocinadores que podem ser acessadas 

com seu aparelho celular, apenas lendo o código QR que é apresentado 

durante o programa ou acessando o site, além dos intervalos comerciais. 

Devido ao isolamento social, não era permitido as aglomerações nos trabalhos, 

escolas e lazer em lugares públicos e com isso, houve uma alta de 

telespectadores nos programas de ‘’reality show’’, consequentemente 

aumentando a procura e demanda da mercadoria de seus patrocinadores. 

Outro fator apresentado nesse artigo foi a característica marcante desse tipo de 



programa, a possibilidade de participação e interação do público, e o 

planejamento de chamar pessoas conhecidas no meio das redes sociais, 

possibilitando a atração de novos consumidores do programa. Dessa forma, 

conclui-se que neste artigo foram pesquisadas as estratégias e oportunidades 

aproveitadas pelas empresas, já que a sociedade buscava outras formas de 

entreter-se durante a pandemia, ocasionando o aumento significativo de 

audiência e assinaturas nessas plataformas. 

 

Palavras-chave: Marketing; Streaming; Audiência; Pandemia; Isolamento 
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PLANO DE MARKETING PARA FAMÍLIA BLACK BARBER SHOP. 

 
 
A indústria de beleza e estética masculina vem apresentando um grande 
potencial de crescimento, beneficiado pela mudança no comportamento de 
consumo dos homens e empreendedores, que cada vez mais se 
preocupam com sua estética e seu bem-estar. O presente projeto tem 
como objetivo um vídeo documentário que deverá esclarecer o processo 
prático Família Black Barber Shop. como se manter financeiramente. Junto 
a isto, o documentário irá expor a posição do marketing. O estudo foi 
empreendido em um salão de cabeleireiro unissex, microempreendedor 
individual, o qual exerce as funções administrativas, atendente e presta 
serviços. Está atuando no mercado de beleza desde o ano 2018, tem uma 
clientela fiel e advogada da marca. Diante disso este projeto para um 
documentário tem como objetivo geral elaborar um plano de marketing 
para esta Barbearia. Visa a construção do perfil do consumidor dos 
clientes, verificar os meios de comunicação empregados e quantificar o 
nível de satisfação dos clientes. Para tal usou- se a aplicação de 
questionário com perguntas abertas e fechadas com indagações sobre 
serviços prestados. O método aplicado em 5 etapas são elas:1) 
Levantamento de pesquisa bibliográfica; 2). Planejar uma sequência de 
imagem, ângulos e perguntas de maneira clara para o documentário; 3) 
Descrever o perfil dos clientes; 4) Definir as estratégias de marketing; 5) 
Verificar a viabilidade das ações propostas forças fraquezas oportunidades 
e ameaças. 
 
Palavra-chave: Salão de beleza; Marketing; Documentário. 
 



 

 

OCUPAÇÃO: ENTRE RODOVIAS 
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Em 2005, na cidade de Lorena do estado de São Paulo, se inicia o processo 
de ocupação de uma grande gleba no bairro Parque das Rodovias, pertencente a 
empresa Tecelagem Diamantina. Em pouco mais de um ano, o bairro já contava 
com dezenas de outras famílias e, hoje, possui aproximadamente 200 famílias. 
Atualmente, a ocupação ainda não possui saneamento e uma infraestrutura básica. 
Sem esgotamento, as famílias recorrem a fossas. Sem água encanada, os 
moradores precisam se deslocar e buscá-la em cisternas ou aguardar pelo 
fornecimento de caminhões Pipas. As ruas de terra castigam toda a comunidade 
com a poeira e o barro. Buscando a participação do usuário para o desenvolvimento 
do projeto, através de publicações sobre a área e das lideranças dos moradores, 
este Trabalho Final de Graduação, busca responder às necessidades das famílias 
desta ocupação. O objetivo do trabalho é produzir um projeto de arquitetura e 
urbanismo para a área, tendo como referência os projetos de habitações de 
interesse social do escritório Elemental Studio, dirigido pelo arquiteto Alejandro 
Aravena, vencedor do prêmio Pritzker da Arquitetura, em 2017. Escassez, escala e 
velocidade são os três princípios da arquitetura deste autor, que busca criar projetos 
que sirvam de modelos arquitetônicos, presando pela sustentabilidade, qualidade de 
vida e resistência. Este último, em seu contexto, contra desastres naturais, 
historicamente presentes nas áreas em que seus projetos foram executados, em 
alguns casos criando mecanismos para minimizar os danos desses desastres. Além 
de um desenho urbano contextualizado a localidade, entre outras diretrizes, o 
projeto propõe ao menos duas tipologias de residências para atender as 
necessidades dos moradores desta ocupação, levando em conta os materiais locais, 
mais baratos e de fácil acesso para sua execução, criando também a possibilidade 
de as famílias expandirem a casa. Cada usuário pode decidir quando e como 
ampliar, mediante acompanhamento técnico público, proporcionando economia ao 
projeto como um todo, à medida que permite uma área construída menos onerosa 
inicialmente. A ocupação, que cresceu de forma rápida e irregular, desconfigurou o 
traçado original das ruas, criando vielas e ruas de difícil acesso. Nesse sentido, além 
de propor moradias, este projeto visa a reurbanização da área, propondo áreas 
verdes, um parque, áreas para implantação de equipamentos públicos de saúde e 
educação, escassos no bairro, e que podem colaborar para a valorização da área e 
do sentimento de pertença aos moradores da comunidade. 
 
Palavras-chave: arquitetura social; reurbanização; urbanismo. 
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ANÁLISE DA PERSONIFICAÇÃO DE DEUSES GREGOS PARA A 
CRIAÇÃO DE PERSONAGENS DO CINEMA ATUAL 
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A pesquisa aborda o processo de criação dos personagens do cinema atual com base 
na mitologia grega. O cinema possui o papel de entreter as pessoas e passar uma 
nova perspectiva, com isso, é necessário entender a sua produção e suas 
ferramentas. A partir disso, irá observar que “Percy Jackson”, “Cavaleiros do Zodíaco” 
e “Mulher Maravilha” possuem mitos gregos em suas narrativas. Dessa forma, poderá 
notar que a mitologia percorre a atualidade e servem como base para conceber novas 
ideias. A personificação de deuses gregos na criação de personagens do cinema 
atual, tem o propósito de argumentar a criação de grandes heróis, proporcionando ao 
público geek um conhecimento e uma nova perspectiva, por meio de seus filmes e 
séries favoritos, de tal modo que compreender o processo da personificação de 
deuses gregos na criação dos personagens do cinema atual, possibilita uma nova 
visão aos telespectadores. Portanto, o cinema faz com que a cultura grega seja 
expandida por meio de seus filmes e ganhe mais visibilidade ao redor do mundo, 
assim como o conhecimento dos deuses gregos e seus mitos, fazendo com que as 
pessoas gostem e se sintam familiarizadas com as personagens e suas histórias e 
consumam ainda mais. Além disso, o cinema permite que o público faça parte da 
história que ele está querendo transmitir para as pessoas, seja por forma de debate 
como em “Mulher Maravilha”, que proporciona a discussão sobre feminismo e os 
direitos das mulheres, por forma de pesquisa como em “Percy Jackson”, onde as 
pessoas tem acesso a livros sobre a mitologia grega ou por meio da arte como em 
“Os Cavaleiros do Zodíaco”, onde as pessoas fazem cosplay, ou até mesmo uma 
releitura, dos seus personagens favoritos em eventos geeks, ao observar que o 
cinema é um meio de comunicação capaz de facilitar o acesso a novas informações, 
de uma forma muito mais prazerosa, já que as experiências vivenciadas pelas figuras 
presentes nas obras propõem ao público um novo pensamento. 
 
Palavras-chave: Mitologia Grega; Cinema; Percy Jackson; Cavaleiros do Zodíaco; 
Mulher Maravilha. 
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Tratamento Facial  
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Isabella Conde da Silva . Estética e Cosméticos . Isaacoonde@outlook.com  

 
Neste projeto integrador iremos colocar em pauta o tratamento facial e o 

porque devemos cuidar da nossa pele e do rejuvenescimento facial e também sobre 
quais são os melhores procedimentos para isso. Vamos falar sobre oque é ideal 
para cuidar da pele na adolescência e iremos mostrar todos os procedimentos para 
cada finalidade , a maneira de cuidar da pele antes e depois do procedimento e 
explicar também que para se prevenir é preciso usar os filtros solares de amplo 
aspecto de proteção . Iremos falar que para ter uma pele linda e saudável não é 
apenas cremes caros e sim cuidados não só por parte estética mais também por 
alimentação saudável e líquidos adequados e também que o ideal é ser feita por 
profissional a extração através da limpeza de pele para diminuir os ricos de 
inflamações em vez de aumentar o problema . Iremos mostrar antes e depois de 
uma boa limpeza de pele feita regularmente explicar que ajuda na diminuição do 
excesso de oleosidade pois remove as células mortas que se acumulam na camada 
superficial da pele e restaura e equilibra o ph da epiderme que melhora o tônus 
deixando mais firme e com elasticidade e previne o envelhecimento além de 
proporcionar uma aparência sempre limpa hidratada saudável e jovem e também 
explicar os benefícios e passar cremes adequados para cada tipo de pele vamos 
falar também sobre quais são os risco de não ter uma pele saudável e uma boa 
alimentação iremos sugerir uma marca de creme muito boa e reconhecida no 
mercado e explicar os benefícios que ela proporciona vamos e falar sobre os 
cuidados diários em casa com sabonetes específicos ou adstringentes  é importante. 
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O EXORCISTA – DEUS E O DIABO NA ERA DA LIBERDADE SEXUAL 
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Por séculos, a Igreja Católica estabeleceu no mundo ocidental um forte controle 
cultural, ditando os padrões de comportamento e influenciando diretamente na vida 
privada das pessoas. Durante este período de domínio, utilizaram-se de várias 
ferramentas para manipular seus fiéis, entre elas o controle da vida sexual, 
principalmente das mulheres. Porém, com o avançar da história, da ciência e da 
tecnologia, a Igreja passou a perder gradativamente o controle sobre as narrativas e, 
consequentemente, sobre os seguidores. 
Nos anos 60 do século XX, com o lançamento das pílulas anticoncepcionais, as 
mulheres passaram a desfrutar de uma maior liberdade sexual (apesar das tentativas 
da Igreja Católica de se firmar no domínio e atrasar de diversas formas esta conquista 
de autonomia). Este momento ficou conhecido como “Revolução sexual” e, 
certamente, foi protagonizada pelas mulheres. Foram nessas duas décadas de 
revolução que movimentos, no mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos, 
despontaram promovendo o amor livre, sendo o mais famoso destes o movimento 
Hippie, com seu auge no festival de rock de Woodstock, onde o “sexo, drogas e rock 
n’ roll” foi elevado a enésima potência. 
Neste caldeirão fervilhante de libertação, é feito o filme “O Exorcista” (1973), no qual 
uma garota é possuída pelo demônio Pazuzu após uma brincadeira com a tábua Ouija. 
Durante a obra, o diretor William Friedkin deixa diversas evidências de que o filme se 
trata de uma metáfora para a libertação sexual, colocando em cena situações de 
protesto popular e até mesmo uma menção direta a Woodstock. O presente trabalho 
se propõe a analisar o filme de Friedkin e coletar estas evidências que permitem ver 
a obra como muito mais que 'apenas um filme assustador de horror', mas uma 
metáfora interessante para as questões sexuais que estavam em alta nos anos no 
qual foi lançado, levando o embate da sociedade com a Igreja para uma narrativa 
metafísica e, ainda por cima, arrepiante. 
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A infecção do trato urinário é classificada pela presença de microrganismos 
patogênicos na urina e que pode acometer qualquer parte do sistema urinário como 
rins, ureteres, uretra e bexiga. Estando relacionada ao cateterismo uretral definido 
como um procedimento invasivo, como a introdução de um cateter até a bexiga. 
Indicado para realizar preparos cirúrgicos, monitorar débito urinário, descompressão 
gradual da bexiga e realização de irrigação vesical. O estudo teve como objetivo 
identificar na literatura nacional os fatores envolvidos no surgimento e 
desenvolvimento da Infecção do Trato Urinário (ITU) em pessoas submetidas ao 
Cateterismo Vesical de Demora (CVD). Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura. A questão elaborada para esta investigação deste estudo foi: Existe 
relação entre a ITU e o uso do CVD? Os critérios de inclusão adotados para a busca 
e seleção das publicações foram: artigos publicados em periódicos nacionais que 
abordassem a temática, divulgados no idioma português, publicados no período de 
2011 a 2020, disponíveis online e indexados nas bases de dados em saúde. A 
coleta de dados ocorreu em outubro de 2021. A busca foi realizada na Biblioteca 
Virtual em Saúde BVS-BIREME, nas bases de dados BDENF, LILACS e SciELO, 
utilizando-se os descritores: “infecção do trato urinário and cateterismo uretral”. 
Foram encontrados 103 produções científicas, utilizando os descritores. Após 
aplicação dos critérios de inclusão, foram reduzidas para 19 produções, sendo 
selecionadas 12 produções científicas, após a leitura do título e resumos. Segundo 
estatísticas, a ITU, atinge um índice de 35 % à 45 % de infecções hospitalares no 
Brasil, podendo se manifestar após 72 horas, sendo assintomática ou sintomática. 
Alguns estudos afirmam que os agentes infecciosos mais comuns para desencadear 
a Infecção do Trato Urinário (ITU) é a bactéria da flora intestinal Escherichia Coli, 
sendo responsável por 80% das infecções urinárias, classificadas como bactérias do 
tipo Gram-negativas. Pesquisadores apontam que a utilização de cateteres 
revestidos por prata, comparados aos de látex, demonstraram maior efetividades na 
prevenção de ITU. A ITU é um sério problema que pode causar aumento nos dias de 
internação, elevando os custos assistenciais e até aumentando a mortalidade, sendo 
a prevenção, a melhor conduta para minimizar estas questões. Cuidados com a 
inserção do cateter, diminuição do tempo de permanência do cateter, uso do sistema 
fechado para drenagem da urina, opção pelo cateterismo vesical intermitente 
quando possível, também são medidas importantes para minimizar a infecção. 
 
Palavras-chave: Infecção; Trato urinário; Cateterismo Uretral; Cateterismo Uretral 
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Este artigo teve por finalidade analisar os impactos da pandemia de Sars-Cov-2 

(COVID-19) na indústria cinematográfica, com base em dados coletados durante o 

período em que o vírus impactou a produção, distribuição e rentabilidade de filmes e 

estúdios, majoritariamente nos EUA. Podendo servir como base para o debate e 

desenvolvimento de outros artigos dentro das áreas das ciências da comunicação, 

econômica e social. A indústria cinematográfica tem como intuito trazer 

informações, entretenimento e representatividade. Mas devido à crise ocasionada 

pelo Sars-Cov-2 (COVID-19) vários setores da sociedade foram afetados de 

maneira drástica, e o meio cinematográfico foi um deles, se diminuiu a captação de 

renda, novas filmagens e lançamento de novos produtos. A indústria teve que se 

adaptar muito com a pandemia. Desde a produção, onde antes muitos artistas e 

funcionários tinham que estar envolvidos para que o resultado fosse possível, e com 

a pandemia isto não era mais uma opção. Até economicamente, já que os filmes 

agora não poderiam passar nas salas de cinema, antes da pandemia as duas 

primeiras semanas de exibição de um filme costumava pagar o custo total da 



 

 

produção, por conta disso muitos estúdios tiveram que ou remanejar suas datas de 

lançamento ou migrarem para o streaming como meio de driblar essa situação. 

Os fãs de obras cinematográfica também tiveram que achar novos meios de 

consumir suas obras de áudio visual, o que acabou aumentado ainda mais a 

popularidade dos serviços de streaming, e levando então a diminuição do consumo 

das produções em salas de cinema, trazendo então o questionamento do quanto 

algo pode impactar uma sociedade por completo, e até quando o cinema irá resistir 

e se será substituído pelos serviços de streaming. Por fim, esperasse que esse 

artigo consiga analisar o efeito que pandemia teve na indústria cinematográfica e se 

ela de fato acelerou mudança para as plataformas de streaming. 

 
 
 

Palavras- chave: Pandemia. Indústria Cinematográfica. Distribuição. Economia. 

Streaming.  
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA : DESAFIOS E POSSIBILIDADES  
 
 
RESUMO 
Este relatório tem como principal objetivo relatar uma experiência vivenciada no 
Programa Residência Pedagógica, da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) - oferecido pelo Centro Universitário Teresa D’Ávila de 
Lorena-SP por meio do curso de Licenciatura em Pedagogia, inicialmente uma 
experiência repleta de desafios. Após alguns anos longe de uma sala de aula, aceitei 
trilhar esse caminho que não foi apenas uma escolha mais a possibilidade da realização 
de um sonho.  O retorno com tantas mudanças na prática de ensino com muitas 
ferramentas tecnológicas, estudar a distância em meio a uma pandemia transformou 
minha maneira de produzir o meu próprio aprendizado e conhecimento.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Desafios na aprendizagem; Adaptação ao ensino a distância; 
Processo; Formação; Residência Pedagógica; Transformação.  
 
 
INTRODUÇÃO 

Inicialmente concentrei minhas reflexões a cerca que eu precisava reaprender a 
aprender. 

Podemos compreender a necessidade de desenvolver novas estratégias de 
formato de ensino em a crise sanitária causada pela Covid-19, e as instituições passam a 
implementar o ensino a distância oferecendo aulas de qualidade, atualizando as 
diretrizes de maneira a continuar a garantir a educação.  

Os avanços tecnológicos deram um suporte, impactando o processo de 
aprendizagem de milhões de estudantes. 



RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA CAPES UNIFATEA EDITAL Nº 1/2020 

 

 
 
METODOLOGIA 
   Em resumo podemos perceber algumas dificuldades, a reorganização do 
cotidiano, planejamento para acompanhar as aulas virtuais, condições de acesso ,a 
adequação e adaptação da nova proposta no sistema de ensino como o ambiente virtual 
AVA. A princípio parecia que esses novos procedimentos não permitiriam que o 
professor acompanhasse de modo individual o processo de individual de cada aluno, 
parecia que isso não estaria em consonância com o instrumento escolhido.  

Mais o que começo a observar   foram educadores buscando novas práticas 
através desses novos recursos, e o que trouxe como consequência uma educação de 
qualidade, prejuízos minimizados no aprendizado, planejamentos foram feitos de 
maneira assertiva, professores capacitados, o uso de ferramentas tecnológicas avançadas 
mais ao mesmo tempo compreensível, plataformas direcionadas o que foi tornando o 
meu processo de ensino aprendizagem possível e eficaz. Menezes (2011, p. 82) afirma: 
ensinar bem requer, além de conhecimento e competência, doses de responsabilidade e 
envolvimento emocional. 
Foi objeto de reflexão e análise, a produção do conhecimento e aprendizagens sanando 
cada uma das dificuldades a princípio encontradas. Um ambiente de crescimento 
contínuo foi criado, cada potencial foi aproveitado e dia após dia novas experiências 
foram sendo produzidas.  
Para Libâneo o professor competente deve se preocupar em dirigir e orientar a atividade 
mental dos alunos, de modo que cada um deles seja um sujeito consciente, ativo e 
autônomo. (LIBÂNEO, 1992, p. 252).  
Desse modo o professor deve trilhar as ações necessárias para a construção da 
aprendizagem de seus alunos, do mesmo modo que ele vai se aperfeiçoando técnicas 
nunca ou pouca utilizadas. O professor foi a peça-chave nesse processo e sempre esteve 
consciente, dessa forma tudo foi fluindo e maneira transformadora e eficiente.  
Nesse ano tive a oportunidade de conhecer a ilustre professora Rosana Montemor uma 
educadora altamente afetiva e rica em experiências pessoais e profissionais, ela me fez o 
convite de acompanhar como sua auxiliar em duas palestras na E.E.Prof. Aroldo 
Azevedo e na escola E.E. Gabriel Prestes e essa experiência pra mim foi simplesmente 
fantástica.  A professora Rosane palestrou sobre: Felicidade.  
As palestras foram reflexivas, críticas, intuitivas que levou os alunos a rever seus 
posicionamentos pessoais a cerca de situações da vida ao discutir como cada pessoa 
pode transformar sua maneira de pensar e agir frente às dificuldades, ela enuncia 
concepções próprias acerca da vida, da educação, do convívio familiar e 
responsabilidade das escolhas que eles podem fazer hoje mais que terão consequências 
no amanhã. Mais do que nunca pude perceber o meu posicionamento como futuro 
professor, dessa forma a repensar os princípios que irão reger meu posicionamento 
como educador com um conjunto de valores, confronto de ideias, preceitos 
metodológicos, visão política e comunitária. Ao discutir a prática da educação nos 
futuros professores somos levados a refletir concepções acerca da mossa própria vida. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados surgem a cada descoberta de que podemos sempre ir além do que 
nós mesmo muitas vezes nos limitamos. 

Não é fácil a decisão de se aventurar em algo desconhecido e que antes era 
novidade para muitos, mais um preparo e a certeza que valerá a pena, tornou essa 
experiência em uma jornada incrível. E acredito que muito ainda nos espera até o fim 
dessa caminhada. 

As atividades propostas pelo Programa de Residência Pedagógica foram de 
grande importância, os conteúdos apresentados interdisciplinares, foram incluídos de 
forma que nos leva a uma importante reflexão crítica do que profissional queremos ser é 
a responsabilidade de ser a mudança.   

 
 
 
 
CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos aspectos foram fascinantes nesse processo, mais começo a observar 
como eu era quando cheguei até e como hoje eu já começo a enxergar a sociedade em 
quem eu faço parte e como poderei utilizar as ferramentas que estou aprendendo ao 
decorrer dessa experiência. Por todos os caminhos eu consigo enxergar os pontos de 
direção isso nos impede de perder o rumo. E a cada vez mais a certeza de que 
escolhemos o curso certo, e que como estamos na direção certa.  

Diz Charlot: 
A relação com o saber é relação com o tempo. A apropriação do mundo, a 

construção de si mesmo, a inscrição em uma rede de relações com os outros- “o 
aprender" requerem tempo e jamais acabam. (2000, p.78). 

Não somos nós que estabelecemos o tempo de fazer o caminho, mas é o próprio 
caminho que define o tempo que levaremos para percorrê-lo.  

 Hoffman indaga aos professores o que se entende por processo e são várias as 
respostas como: movimento desenvolvimento, progressão, transformação, mudança, 
alteração, encadeamento. (Hoffman,2006, p.40) 

Isso torna explícito que o processo é dinâmico. Processo é evolução, é 
desenvolvimento. 
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BENZODIAZEPÍNICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE O 

USO DESTES FÁRMACOS EM IDOSOS 
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A humanidade sempre buscou por compostos que fossem capazes de 
diminuir a tensão e o desgaste sofrido no seu dia a dia, a primeira substância 
química utilizada com essa finalidade foi o etanol, cuja substância consegue 
transmitir uma sensação prazerosa temporária ou até mesmo fazer com que o 
indivíduo perca a consciência momentânea, o álcool até os dias atuais é utilizado 
como um modo de acalmar a ansiedade. Os benzodiazepínicos são fármacos 
psicotrópicos que agem diretamente no SNC, alterando aspectos cognitivos e 
psicomotores. A criação do primeiro fármaco da classe dos benzodiazepínicos 
aconteceu devido a um erro experimental, esse acidente deu origem ao 
Clordiazepóxido. Durante a década de 1970, o fármaco diazepam se popularizou de 
tal forma que chegou a ser a droga mais prescrita na Europa e nos Estados Unidos. 
Por se tratar de uma substância lipossolúvel, os BZDs são capazes de passar pela 
barreira hematoencefálica e rapidamente penetrar no SNC. Eles trabalham 
potencializando o Ácido Gama-Aminobutírico (GABA), através da interação com um 
sítio regulador específico. Os BZDs possuem riscos de efeitos colaterais mesmo 
quando administrados nas doses terapêuticas, sendo confusão mental, deficiência 
na coordenação motora, moleza e perda de memória, os efeitos mais comuns a se 
apresentarem, em especial as habilidades motoras são maiormente afetadas. As 
escalas de MPIs visam avaliar o risco-benefício de cada fármaco, esses são 
classificados como potencialmente inapropriado para o uso em idoso, quando há 
alternativas melhores ou quando os riscos de causar algum problema superam o 
benefício, desse modo reduzindo a ocorrência de efeitos colaterais ao paciente 
idoso. Na literatura é demonstrado que o uso de MPIs está associado a elevação 
dos riscos de quedas, fraturas, hospitalizações e mortalidade em idosos. As 
indicações dos BZDs são realizadas geralmente para o tratamento de ansiedade, 
insônia, espasmos musculares, convulsões e até mesmo para a pré-cirurgia. Por 
conta das evoluções tecnológicas, principalmente com relação a saúde, houve um 
aumento na qualidade de vida da população, com isso a expectativa de vida também 
aumentou.  O farmacêutico detém um papel de extrema importância na dispensação 
do medicamento ao ter contato com o paciente, onde será aplicado a atenção 
farmacêutica para que o tratamento tenha o máximo de eficácia possível 
 
 
Palavras-chave: Benzodiazepínicos; Idosos; Medicamentos Potencialmente 
Inapropriados; Psicotrópicos.   
 



 

 

Tratamento Facial  
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Neste projeto integrador iremos colocar em pauta o tratamento facial e o 

porque devemos cuidar da nossa pele e do rejuvenescimento facial e também sobre 
quais são os melhores procedimentos para isso. Vamos falar sobre oque é ideal 
para cuidar da pele na adolescência e iremos mostrar todos os procedimentos para 
cada finalidade , a maneira de cuidar da pele antes e depois do procedimento e 
explicar também que para se prevenir é preciso usar os filtros solares de amplo 
aspecto de proteção . Iremos falar que para ter uma pele linda e saudável não é 
apenas cremes caros e sim cuidados não só por parte estética mais também por 
alimentação saudável e líquidos adequados e também que o ideal é ser feita por 
profissional a extração através da limpeza de pele para diminuir os ricos de 
inflamações em vez de aumentar o problema . Iremos mostrar antes e depois de 
uma boa limpeza de pele feita regularmente explicar que ajuda na diminuição do 
excesso de oleosidade pois remove as células mortas que se acumulam na camada 
superficial da pele e restaura e equilibra o ph da epiderme que melhora o tônus 
deixando mais firme e com elasticidade e previne o envelhecimento além de 
proporcionar uma aparência sempre limpa hidratada saudável e jovem e também 
explicar os benefícios e passar cremes adequados para cada tipo de pele vamos 
falar também sobre quais são os risco de não ter uma pele saudável e uma boa 
alimentação iremos sugerir uma marca de creme muito boa e reconhecida no 
mercado e explicar os benefícios que ela proporciona vamos e falar sobre os 
cuidados diários em casa com sabonetes específicos ou adstringentes  é importante. 
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PROJETO DETG: ESTUDO DE CASO SOBRE AS ESTRATEGIAS DE 
MARKETING UTILIZADAS PARA A AÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA 

MUSICA MORENA DO CANTOR LUAN SANTANA. 
 
Joana Rodrigues Carvalho, Publicidade e Propaganda, joanarodrigues921@gmail.com 
Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Júnior comunucacao@unifatea.com 
 

Este resumo constituiu-se do Trabalho de Graduação a ser apresentado no 
ano de 2022. Na era digital na qual o sucesso é medido através do número de views 
e likes, para trazer visibilidade para seus lançamentos os cantores tiveram que 
buscar novas estratégias para conseguirem tal fato. E o cantor Luan Santana 
sempre buscou maneiras de surpreender seus fãs e conquistar novos públicos a 
cada lançamento e não foi diferente com o lançamento da música “Morena” que 
movimentou suas redes sociais durante semanas antes do lançamento da mesma. E 
por meio desde estudo de caso será realizado uma analise sobre as estratégias de 
marketing que foram adotadas pelo cantor Luan Santana e sua equipe para o 
lançamento da música “Morena”. O cantor realizou uma ação audaciosa encarnando 
durante semanas o papel do “investigador Luan” personagem do clipe de sua 
música envolvendo todas suas redes sociais, incluindo seu canal no Youtube. Como 
o tema central desse trabalho, que são as ações de divulgação da música “Morena”, 
é muito recente ainda não há registros acadêmicos sobre o mesmo, porém o cenário 
musical e tudo que o constitui é um assunto que vem despertando cada vez mais 
interesse, discussões e pesquisas sobre o mesmo. Ao final este trabalho será 
importante para que mais pessoas entendam a importância de haver um cuidado 
maior com ações de pré e pós-lançamento, não deixando que o foco se perca no 
lançamento e não haja um interesse por parte do publico alvo e ainda ajudará criar 
uma base de pesquisa cientifica sobre o assunto. Durante o projeto será 
apresentado quais foram às motivações por trás da ação realizada para o 
lançamento de Morena, também será abordado um pouco sobre a carreira do cantor 
Luan Santana e qual o papel que os fãs desempenham nesse processo. Tendo 
como referências pesquisas de cunho científico, como livros, teses, artigos e ainda 
algumas matérias sobre o cantor Luan Santana e material sobre o planejamento da 
ação fornecido pela Central de Fãs do cantor, essa pesquisa gerou como produto 
final o estudo de caso “As estratégias de marketing utilizadas para ação de 
lançamento música Morena do cantor Luan Santana. 
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O projeto Milky Run trata-se de uma empresa startup fundada no Centro 
Universitário Teresa D’Ávila visando uma semelhança com as padarias populares 
localizadas no Vale do Paraíba, porém com diferencial na entrega dos produtos na 
porta da casa dos clientes encomendados via telefone ou plataformas utilizando 
recipientes retornáveis e recicláveis, como também disponibilizando uma loja física 
para saborear os produtos salgados e doces acompanhado por bebidas saborosas. 
Estará disponível à venda itens com preços extremamente variados possibilitando 
acessibilidade a todas as classes, tais como produtos clássicos do café brasileiro, 
produtos gourmet e também opções para demandas mais específicas como 
alimentos vegetarianos e veganos. 

O empreendedorismo não deixa de ser um assunto extremamente discutido 
atualmente, trata-se da iniciativa empresarial utilizando métodos inovadores e 
criativos. A Milky Run visa romper as barreiras minimalistas a partir da inovação na 
parte da entrega do café da manhã atendendo o Vale do Paraíba com entregas 
rápidas e precisas buscando sempre a satisfação e felicidade do cliente. 

Os resultados vêm do aproveitamento de oportunidades e não da solução de 

problemas. A resolução de problemas apenas restaura a normalidade. 

Oportunidades significam explorar novos caminhos (DRUCKER).  

 

A ideia foi fundada baseada no conceito histórico e administrativo denominado 
Milk Run, o qual conta com a entrega de leite na porta da casa dos cidadãos 
deixando um recipiente completo e retirando o vazio das mãos do cliente, como 
também realizando entregas de outros produtos alimentícios encomendados com 
antecedência, por fim retornando à sede descarregando os recipientes vazios. 
Devido à escassez de padarias que utilizam o método de entrega dentro de Lorena e 
no Vale do Paraíba foi fundada a ideia principal do PN, a fim de suprir as 
necessidades dos clientes e consequentemente a demanda. 



No início será criada uma plataforma de acesso online para que os clientes 
possam analisar as variadas opções e também será aberto um espaço físico com 
parcerias realizadas com outras plataformas alimentícias para estender o acesso dos 
nossos produtos aos clientes de modo que consigam realizar o pedido com maior 
facilidade e confiabilidade, após a obtenção de lucro será discutido a hipótese de 
expansões pelo Vale do Paraíba para atender ainda mais clientes em diferentes 
áreas. 

 
Palavras-chave: Refeição; Empreendedorismo; Delivery; Milk Run; Café da manhã; 
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INTERFACE PARA APLICATIVO: GUIA DE TERMINOLOGIAS  

DENTRO DOS MANGÁS E ANIMÊS 
 
João Pedro Abreu Santos, Design, jpbreu157@gmail.com 
 

Tendo em vista que dentro do universo de mangás e animês, as obras se classificam 
em diversas terminologias, é comum perceber a confusão entre demografia e 
gênero, sendo que ambos são diferentes, porém se relacionam, cada um apresenta 
traços, cores, estilos e conceitos que acabam se caracterizando por um determinado 
nome. Conceituar essas características, as influências dos mangás e animês no 
mundo e demonstrar os problemas envolta dessa variedade de nomes e títulos, é o 
que esse trabalho se pretende no primeiro momento. De segundo momento, 
conceitos de design UX/UI, suas aplicações, estudos de tendências, todos esses 
itens focados as interfaces. Esses conceitos que influenciarão na construção do 
projeto para alcançar o objetivo, este que é desenvolver interfaces para aplicativo, 
afim de explicar e detalhar essas obras e seus principais papéis, utilizando de pontos 
visuais, traços e características que abrange cada tipo de mangá e animê. Contudo 
para efetivação dessas interfaces, é importante levar em consideração 
características como tipografia, cor e hierarquia da informação, tudo isso interligado 
ao universo de mangás e animês. Através do método Double Diamond, criado pelo 
Conselho Britânico de Design que tem como premissa abrir o trabalho em etapas 
que são apresentadas numa formatação de dois diamantes, onde tem-se momentos 
de expansão de estudos e momentos de refinação de todo estudo analisado. As 
informações virão através de pesquisas, definições e análises. Baseado nisso, 
deseja-se ao final do projeto, interfaces de fácil legibilidade, que cumpra seu papel 
de explicar e detalhar cada obra utilizando de meios visuais, apresentando uma boa 
hierarquia de informação que facilite a jornada do usuário. Diante disso a construção 
de interfaces bem formatada, utilizando de tipos derivados para cada contexto, cor e 
uma boa estrutura de conteúdo, ou seja, uma boa aplicação de UX/UI permite o 
auxílio de aprendizado de diversos conteúdo, não se limitando somente a textos. 
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RESUMO 
Este relato tem como objetivo de apresentar a experiência dos licenciandos para o projeto 
interdisciplinar colocado em pratica no Programa Residência Pedagógica/CAPES. Nesse sentido, foi 
trabalhada integralmente a partir da realidade dos alunos da Escola Municipal 1º e 2º anos da 
Alfabetização Inicial, usando a Computação e a Pedagogia simultaneamente ao longo do ano 2021. 
Contudo, foi possível observar a importância desse projeto para a formação dos graduandos pois há 
muitos desafios e precisam ser capacitados os novos mediadores para a nova realidade vivenciada, 
para poder lidar com os desafios ao uso das tecnologias digitais em educação em conjunto com a 
educação básica brasileira.     
 
PALAVRAS-CHAVE:  
 
Licenciandos; tecnologias digitais em educação Residência Pedagógica, 

 
INTRODUÇÃO 
 

As instituições de ensino superior no Brasil têm preparado os profissionais da 

área de pedagogia para atuarem em espaço escolar, não escolar e com a formação 

do gestor. Com o avanço das tecnologias digitais e principalmente com a 

necessidade de uma adaptação abrupta a meios de ensino não tradicionais, como 

ambientes virtuais de aprendizagem por conta do COVID-19 os professores têm 

enfrentado uma era digital totalmente diferente.  

Os efeitos do COVID-19 resultaram na suspensão aulas evitando 

aglomerações, diminuindo os espaços de convivência, as portarias de nº 343, de 17 

de março de 2020 e a de nº 345, de 19 de março de 2020 suspenderam as aulas 

presencial e autorizaram o uso de meios digitais para as aulas enquanto durasse a 

pandemia. Souza et.al (2020, p.44) afirmam que: o objetivo do ensino remoto 
emergencial é recriar um modelo educacional que forneça acesso temporário aos 
conteúdos educacionais, a fim de minimizar os efeitos do isolamento social.  

Como aluna do curso de Pedagogia e bolsista do Programa Residência 

Pedagógica/CAPES fui percebendo a necessidade de o professor – independente 

do nível de ensino que atua- conhecer, saber utilizar como ferramenta pedagógica 

as diversas tecnologias, da informação e comunicação inclusive as digitais. Descobri 

que algumas escolas ou professores buscaram por cursos de extensão à formação 

para poder continuar auxiliando os alunos no processo de ensino-aprendizagem 

como na superação dos desafios deste período do isolamento social. 
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Além do conhecimento sobre estas ferramentas pedagógicas compreendi que 

a mediação pedagógica precisa orientar as diferentes interações como apresentado 

por Prado e Brito (2011) uma mediação centrada na aprendizagem do aluno.  

Para Lev Vygotsky (1978, p.11) a aprendizagem reside na integração entre as 

dimensões cognitiva e afetiva, o papel do “outro” é crucial no alcance do 

conhecimento, ou seja, a interação entre quem ensina e quem aprende impactam no 

desenvolvimento das habilidades técnicas junto às competências socioemocionais. 

 

Vygotsky estendeu esse conceito de mediação na interação 

homem-ambiente pelo uso de instrumentos, ao uso de signos. 

Os sistemas de signos (a lingua_em,a escrita, o sistema de 

números), assim como o sistema de instrumentos, são criados 

pelas sociedades ao longo do curso da história humana e 

mudam a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural. 

(1978, p.11) 

 
METODOLOGIA 
 

Mediante as possibilidades ao ensino remoto emergencial os aprendizados e 

formações ao Programa Residência Pedagógica/CAPES o UNIFATEA juntamente 

com as escolas de educação básica de Lorena, participantes ao programa 

realizaram as reuniões online, por meio das plataformas institucionais. 

 O Secretário de Educação esteve presente no 1º encontro, juntamente com 

as gestoras e professoras das escolas participantes. Neste encontro conhecemos a 

realidade escolar de Lorena/SP, mediante o período pandêmico. Fomos desafiados 

pelos professores a partir da realidade a pensar material para a continuidade das 

aulas, fosse aos alunos que poderiam utilizar um celular, tablete ou computador ou 

para aqueles que não possuíam nenhum dos recursos citados. 

Foi realizado muitos trabalhos e palestras na tentativa de inserir em nossa 

formação o aprimoramento do uso das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação TICs. 

 Alguns trabalhos e workshops foram: palestra proferida por Darwin Mota 
sobre Design Gráfico Editorial no dia 15 de abril de 2021, palestra sobre Produção 

de Podcast por Juliana de Souza Leite no dia 28 de maio de 2021 e também um 

Minicurso – Workshop de Currículo Lattes/CNPq, ORCID e outras plataformas 

científicas no dia 10 de abril de 2021, demonstram que por meio de estudos dando 

oportunidade e possibilidades de oferecer aos licenciandos o conhecimento e o 

desempenho visando o melhor, obtendo a capacidade da implantação tecnológica 



 

 

da informação nas escolas oferecendo uma formação completa técnica e 

pedagógica para os graduandos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os cursos propostos e ofertados para os licenciandos nos trouxe um rico 

aprendizado sobre Design Gráfico com agregação de que pode acreditar que 

podemos fazer a diferença, fazer com que acreditamos na nossa própria criatividade 

e colocar em prática no nosso ambiente que pode ser em espaços escolares e não 

escolares, transformando os desafios em oportunidades para didáticas lúdicas e 

aprendizados gerados nos alunos de forma inovadora.  

Me chamou atenção no livro que o Professor Darwin Mota sugeriu para os 

graduandos no dia da palestra uma citação de uma professora do quinto ano 

chamada Meg Krause (2012, p. 17)   seu ponto de vista do que é Design e sua 

percepção na prática lecionando. 

 “O processo de design me ajudou a perceber que tenho 

responsabilidade de ser uma agente de mudança no ensino-

aprendizado. E não preciso ter todas as respostas (ou ser perfeita), 

mas preciso estar disposta a tentar coisas novas, a ousar, a sonhar 

alto e a ser paciente enquanto experimento as possibilidades que 

emergirem no processo. O Design Thinking tem me dado ferramentas 

e o poder de criar mudança educacional significativa.”  
 

Não somente o Design tem sua importância como também o Podcast que 

assistimos a palestras para poder inovar na hora de dar aulas, tirar da “caixinha” de 

que é apenas na webcam o professor, mas que existem outros tipos de ferramentas 

para a aprendizagem para todos os alunos que possuem uma certa habilidade e/ou 

facilidade de aprender ouvindo apenas, que é o caso de áudios, dando uma aula 

apenas ouvindo o professor com sua didática lúdica para poder abranger a todos/as. 

Os ouvintes podem colocar para tocar no celular e guardar o celular no bolso, 

enquanto podem se deslocar fazendo outras atividades ao mesmo tempo, além de 

que há vantagens com esse tipo de formato para aplicar conteúdo permitindo e 

dando uma percepção de “ganho de tempo” para a maioria em cada um na sua 

realidade vivida. Tem ganhado muita popularidade no meio dos jovens, atualmente é 

um meio para aproximar a intimidação fazendo um elo de aprendizagem e aos 

alunos das escolas gerando uma familiaridade pois é uma realidade no mundo atual, 

facilitando os desenvolvimentos de atividades. Durante a palestra foi sugerida 

diferentes formas de abordar assuntos como envolver alunos em histórias narradas 



 

 

durante o podcast, trabalhar com experimentos sonoros e a física dos sons e uma 

criação de radionovelas  

 

trabalhando assim a imaginação.  

 

E claro, o minicurso do Workshop sobre Currículos Lattes/CNPq, ORCID e 
outras plataformas onde pudemos descobrir que existe além do Currículo Lattes, 
voltado mais para a formação acadêmica de Educação Superior, onde foi ensinado a 
como mexer nessas plataformas e como inserir nossas informações para agregar no 
currículo e como ganhar mais visibilidade e enriquecimento do mesmo, foi uma 
palestra cheia de informações e instruídos aonde cada curso, cada eventos que 
participamos, cada projeto que elaboramos onde irá ser inserido em cada campo de 
informações dos sites.  
 
 
CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por fim, podemos concluir que o Programa Residência Pedagógica/CAPES 

nos proporcionou e deu a chance de aplicar nossos conhecimentos e oportunidade 

de aprender com profissionais da área de todos os âmbitos, sejam eles 

secretariados, professores de rede pública do município que nos deu a visão de 

cada realidade vivida por eles e claro nossos mediadores que estejam em conjunto 

nos ajudando e nos apoiando em cada atividade proposta.  

Evidentemente todo o processo de aprendizagem se deu a perceber que o 

aluno é o protagonista de todo o processo de aprendizagem que foi concebida por 

meio do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) sendo aplicada 

de forma significativa no processo de aprendizagem. A experiência vivida trouxe 

uma oportunidade de presenciar essa nova realidade, algo novo para poder adquirir 

experiências e a capacitação aos licenciandos a utilização da tecnologia ao seu 

favor.   
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O presente projeto abordará, por meio de um talk show jornalístico, o tema 

saúde mental do estudante universitário, com o intuito de mostrar e falar da 

importância do acompanhamento psicológico a todos os alunos que precisam 

realizar o curso com tantas responsabilidades e cobranças, e como o 

tratamento é a melhor opção. Com levantamentos de pesquisas e dados, 

abordaremos como os profissionais da área da saúde podem ajudar os alunos 

a estudarem com excelência e conquistarem seus objetivos acadêmicos com 

qualidade e bem estar emocional. Serão realizadas entrevistas com psicólogo, 

estudante, professor e terapeuta para que contem suas experiências e 

vivências durante a vida, além de contarem relatos. Iremos tratar rasamente 

também das doenças mentais que muitos desses alunos sofrem, como por 

exemplo, ansiedade, síndrome de burnout e depressão. Casos de depressão e 

crises de ansiedade, apesar de serem cotidianos, são assuntos pouco 

debatidos dentro de instituições universitárias, e para que futuros problemas 

sejam evitados, é de extrema importância que os estudantes, responsáveis e 

autoridades do ensino superior conversem mais sobre o assunto. Nosso 

objetivo é produzir um talk show para entender como os alunos passam por 

algum transtorno mental e como tiveram que realizar um tratamento psicológico 

para seguirem em frente. O artigo tem a finalidade de ressaltar a importância 

de cuidar não só da saúde física, mas também a mental dos estudantes 

universitários, além de mostrar todas as alternativas de tratamento que um 

aluno pode ter acesso e também como esses estudantes podem procurar 

ajuda em momentos difíceis. No qual, o objetivo foi alcançado pela dupla, que 

conseguiu mostrar que as pressões colocadas nos alunos universitários antes 

e durante o curso podem afetar e afetam o presente do universitário como 

pessoa, desencadeando problemas no futuro do profissional. Nosso trabalho 

poderá ajudar alunos e profissionais de instituições de ensino superior a 

lidarem melhor com a saúde mental de todos. 
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O etanol é considerado uma alternativa energética sustentável em relação 
aos combustíveis derivados do petróleo. Pode ser obtido a partir da fermentação de 
amido e açúcares encontrados em vegetais, especialmente a cana-de-açúcar (etanol 
de primeira geração) ou a partir da partir da biomassa lignocelulósica (etanol de 
segunda geração). A utilização da biomassa lignocelulósica para produção de etanol 
apresenta diversas vantagens, como não competir com a agricultura que é voltada 
para alimentação humana, está bem distribuída geograficamente, é encontrado em 
abundância na natureza, tem baixo custo e é uma matéria-prima renovável. Neste 
contexto, o objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico 
sobre a produção de etanol de segunda geração, destacando a composição da 
biomassa lignocelulósica, os processos utilizados para obtenção do hidrolisado 
lignocelulósico e os desafios para produção desse biocombustível. Foi realizada uma 
revisão de literatura, a partir de artigos científicos, levando em consideração as 
perguntas problemas: “Produção de etanol de segunda geração”, “biomassa 
lignocelulósica” e “fermentação de biomassa lignocelulósica”. Os resultados da 
pesquisa mostraram que o etanol de segunda geração é visto como uma proposta 
de sucesso para substituição dos combustíveis fósseis. Para sua obtenção é 
necessário a ruptura de estrutura da biomassa lignocelulósica, que ocorre a partir de 
um pré-tratamento, que pode ser físico, químico ou biológico. Posteriormente é 
realizado uma hidrólise enzimática nessa matéria-prima, onde são obtidos 
monossacarídeos como xilose e glicose e em concentrações menores, arabinose, 
galactose e manose. Para o processo fermentativo, é necessário a utilização de 
micro-organismos com capacidade de utilizar xilose como fonte de alimento, porém 
poucos micro-organismos realizam essa conversão, e muitos são inibidos pelos 
resíduos gerados no processo de obtenção do hidrolisado lignocelulósico. Devido a 
esse fato, o desenvolvimento de novos micro-organismos genéticamente 
modificados, com tolerância aos inibidores encontrados no hidrolisado da biomassa 
lignocelulósica, pode ser a alternativa para alcançar a eficiência na produção de 
etanol de segunda geração. Ainda existem alguns desafios a serem alcançados, 
como a redução dos custos de produção das enzimas celulolíticas para utilização 
nesses processos industriais e a obtenção de micro-organismos com capacidade de 
metabolizar os açucares liberados após as etapas de hidrólise da biomassa 
lignocelulósica, de forma eficiente e com alto rendimento. Contudo, o etanol provindo 



 

 

de biomassa lignocelulósica, tem potencial para ser produzido em ampla escala, 
para atender as necessidades econômicas e sustentáveis da atualidade. 

 
Palavras-chave: Celulase; Hidrólise da biomassa lignocelulósica; Bioetanol; 
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Este trabalho é destinado à discussão e reflexão sobre a questão da adoção tardia 
de crianças e adolescentes no Vale do Paraíba e da institucionalização das mesmas 
no Brasil, com foco em uma Insituição Casa Lar locada na cidade de Cruzeiro – SP, 
por meio de um livro-reportagem. O número de crianças institucionalizadas que 
crescem num ambiente não familiar e permanecem por não serem escolhidas 
aumenta a cada dia, os dados de pesquisas apontam que quanto mais velhas mais 
difícil fica para serem inseridas numa família, seja num tempo determinado por meio 
do acolhimento familiar, como por meio da adoção completa. A falta de discussão 
sobre quais as possíveis e diversas razões por trás do não desejo de resgatar e 
acolher crianças instucionalizadas, e a negligência que as vítimas enfrentam não só 
por parte dos pais, mas também dos possíveis adotantes, como da sociedade e a 
maior parte por meio do governo, são trazidas a luz e discutidas com afinco afim de 
mostrar a importância da pauta.  Dadas as circunstâncias, a pesquisa se baseia em 
diversas dissertações, entrevistas, análises de dados oficiais, e artigos científicos 
para produção do livro-reportagem denominado: ‘’O Abandono dos Inocentes: um 
mergulho na problemática da adoção tardia no Vale Paraíba’’. Diversas entrevistas  
realizadas com diretores e coordenadores das instituições e também com algumas 
crianças abandonadas, que visam mostrar outros olhares e abrir novas perpectivas 
de um mesmo problema estão entremeadas na produção literária, juntamente com o 
acolhimento de dados oficiais do governo e demais pesquisas farão parte da 
narrativa para que o objetivo do presente livro jornalístico, de conscientizar a 
população e de dar voz e visibilidade aqueles que não têm, seja alcançado com 
sucesso. Grande parte da metodologia escolhida para a realização do livro ‘’O 
Abandono dos Inocentes’’ é baseada no caráter de pesquisa etnográfica, com partes 
documentais e também bibliográficas. Por fim, espera-se que a pesquisa consiga 
alcançar o objetivo de não só informar a sociedade sobre adoção tardia mas também 
de despertar o interesse em colaborar com essa causa social tão valiosa.  
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O corpo humano possui diversas moléculas, dentre elas os radicais livres, esses 
radicais reagem com as moléculas de nutrientes, como proteínas, carboidratos e 
açúcares do nosso organismo. Quando uma grande quantidade desses radicais é 
produzida, as reações com as moléculas de nutrientes se repetem várias vezes, 
causando estresse oxidativo e consequentemente a morte celular, fazendo surgir 
doenças degenerativas, vasculares, pré-disposição ao câncer, entre outros. Os 
compostos fenólicos são muito importantes para o organismo humano pois possuem 
propriedades antioxidantes que são responsáveis por combater os radicais livres. 
Nos dias atuais a população vem buscando mais qualidade de vida, fazendo 
exercícios, cuidando da saúde mental e do corpo, utilizando, como exemplo, 
produtos alimentícios e cosméticos naturais. Muitos cosmecêuticos ajudam a 
diminuir esses radicais livres, entretanto eles contêm antioxidantes sintéticos como 
Hidroxitolueno Butilado (BHT) e o Hidroxibutirato de Anisol (BHA), que não 
costumam ser tão saudáveis, podendo causar vômitos e até câncer se forem usados 
exageradamente. Por conta disso pesquisas científicas buscando compostos 
fenólicos com ação antioxidante em produtos naturais, como frutas, têm aumentado. 
A banana (Musa sp.) é um alimento de produção nacional e contém muitas 
substâncias benéficas para saúde como carboidratos, vitaminas e minerais, além de 
conter muitos componentes antioxidantes como flavonoides e ácidos fenólicos. 
Estudos em laboratórios comprovaram os efeitos do extrato de bananas contra 
células cancerígenas, diabetes e até melhora na função renal em ratos. 
Considerando todos esses fatos, nossa pesquisa tem como objetivo reunir e resumir 
todas as informações científicas mostrando os efeitos antioxidantes da banana 
prata, as análises que já foram realizadas com ela e estudos que comprovam sua 
atividade antioxidante e benéfica no organismo, e como ela pode ser uma boa opção 
para as indústrias farmacêuticas como antioxidante natural substituindo os 
antioxidantes sintéticos que causam malefícios a saúde. Foi realizado pesquisas em 
bases de dados eletrônicas (ResearchGate, Google Acadêmico, SciELO), busca por 
artigos de revisão, artigos originais, utilizando os descritores:  banana, radicais livres, 
estresse oxidativo, doenças degenerativas, antioxidantes, composição da banana, e 
os seus respectivos termos em inglês. 
 
Palavras-chave: Radicais livres; Compostos fenólicos; Antioxidantes; Banana; 
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O presente trabalho tem o intuito de apresentar o modelo de negócio de uma 
cafeteria temática. Com o café compondo grande parte da história do Brasil e parte 
integrante da rotina diária dos brasileiros, a cafeteria temática propõe um modelo de 
consumo diferente, aliando a sua infraestrutura e moldes de apresentação com a 
aproximação do universo geek. Esse conceito de empresa foi inspirado em 
negócios, presente nos Estados Unidos – EUA, do ramo que utilizam inovação e 
representação de personagens e objetos que remetem o geek na sua apresentação. 
O estudo surge diante da oportunidade de mercado para o setor e com a pouca 
representatividade  deste negócio no nosso país. Com a aplicação de modelos de 
negócios categorizados e com o enfoque no entretenimento, o estudo mostra a 
viabilidade das cafeterias para o Brasil, proporcionando grandes benefícios e 
incentivo a economia por meio das vendas. No estudo, a cidade estratégica para a 
análise de mercado e persona foi a cidade de Taubaté, localizada na região 
metropolitana de São Paulo. A escolha levou em consideração sua localização 
geográfica, quantidade de habitantes, facilidade de acesso e faixa etária média da 
população. Com a projeção de design, a cafeteria será composta por ambientes de 
jogos, um espaço para confraternização, e um espaço mais reservado para leitura.  
Seu propósito será proporcionar um local agradável e que tenha entretenimento aos 
clientes, contando com esse espaço temático que é voltado para o universo geek, 
ambiente aconchegante, familiar e claro para os amantes de café. Para avaliar se a 
cafeteria seria bem aceita, foi realizado um questionário online, contendo 10 
perguntas, e através desse mapeamento foram coletados  alguns resultados, onde 
foi possível fazer uma análise do que é esperado e no que será necessário melhorar 
no projeto. 

 
 
Palavras-chave: Cafeteria temática; Taubaté; Jogos. 
 



MILKY RUN- UM NOVO CONCEITO PARA SUA ALIMENTAÇÃO 

Brendan John Kitchen, Administração, brendan.kitchen@gmail.com 
Edilaine de Oliveira Santos, Administração, oedilaine85@gmail.com 
Fabiano da Silva Santos, Administração, fabiano.santos_95@hotmail.com 
João Gabriel Machado, Administração, gabriel190500@hotmail.com 
Matheus Costa Campos, Administração, mcmatheuscosta_@hotmail.com 
Túlio Salomão Bittencourt de Azevedo, Administração, tulios4lomao@gmail.com 

O projeto Milky Run trata-se de uma empresa startup fundada no Centro 
Universitário Teresa D’Ávila visando uma semelhança com as padarias populares 
localizadas no Vale do Paraíba, porém com diferencial na entrega dos produtos na 
porta da casa dos clientes encomendados via telefone ou plataformas utilizando 
recipientes retornáveis e recicláveis, como também disponibilizando uma loja física 
para saborear os produtos salgados e doces acompanhado por bebidas saborosas. 
Estará disponível à venda itens com preços extremamente variados possibilitando 
acessibilidade a todas as classes, tais como produtos clássicos do café brasileiro, 
produtos gourmet e também opções para demandas mais específicas como 
alimentos vegetarianos e veganos. 

O empreendedorismo não deixa de ser um assunto extremamente discutido 
atualmente, trata-se da iniciativa empresarial utilizando métodos inovadores e 
criativos. A Milky Run visa romper as barreiras minimalistas a partir da inovação na 
parte da entrega do café da manhã atendendo o Vale do Paraíba com entregas 
rápidas e precisas buscando sempre a satisfação e felicidade do cliente. 

Os resultados vêm do aproveitamento de oportunidades e não da solução de 

problemas. A resolução de problemas apenas restaura a normalidade. 

Oportunidades significam explorar novos caminhos (DRUCKER).  

 

A ideia foi fundada baseada no conceito histórico e administrativo denominado 
Milk Run, o qual conta com a entrega de leite na porta da casa dos cidadãos 
deixando um recipiente completo e retirando o vazio das mãos do cliente, como 
também realizando entregas de outros produtos alimentícios encomendados com 
antecedência, por fim retornando à sede descarregando os recipientes vazios. 
Devido à escassez de padarias que utilizam o método de entrega dentro de Lorena e 
no Vale do Paraíba foi fundada a ideia principal do PN, a fim de suprir as 
necessidades dos clientes e consequentemente a demanda. 



No início será criada uma plataforma de acesso online para que os clientes 
possam analisar as variadas opções e também será aberto um espaço físico com 
parcerias realizadas com outras plataformas alimentícias para estender o acesso dos 
nossos produtos aos clientes de modo que consigam realizar o pedido com maior 
facilidade e confiabilidade, após a obtenção de lucro será discutido a hipótese de 
expansões pelo Vale do Paraíba para atender ainda mais clientes em diferentes 
áreas. 

 
Palavras-chave: Refeição; Empreendedorismo; Delivery; Milk Run; Café da manhã; 
Café da tarde;  



 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA A IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO DO BELÉM EM 

GUARATINGUETÁ - SP 
 
Bruna Priscila de Carvalho, Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, 
brunapriscila97@gmail.com 
 

 
O presente trabalho de disciplina apresenta os conceitos de marketing, 
posicionamento, planejamento de marketing, marketing social, marketing religioso, e 
as inovações dentro do marketing religioso. O trabalho também contempla um 
briefing, pesquisa de satisfação e diagnóstico digital da empresa escolhida, 
resultando em um plano de comunicação para a Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus Ministério do Belém em Guaratinguetá - SP. O desenvolvimento do estudo se 
deu por meio de pesquisa bibliográfica, briefing, pesquisa de satisfação e 
diagnóstico digital. Livros, artigos e palestras foram utilizados como referencial para 
a pesquisa. Para contribuir com o referencial teórico, autores como Martha Gabriel 
(2020), Felipe Morais (2017), Al Ries (2009), Jack Trout (2009) e Maria Madalena 
Abreu (2004) foram consultados para a produção do estudo. A análise do ambiente 
religioso combinado com as estratégias de marketing e o briefing da empresa 
resultou em um plano de comunicação, que teve como principal objetivo estruturar 
as ações de comunicação tanto na mídia online quanto off-line, para fortalecer a 
imagem da marca perante a sociedade. No desenvolvimento do plano de 
comunicação, foram levantados os objetivos de marketing e comunicação, as metas, 
assim como as estratégias e ações táticas. A análise de mercado e do ambiente 
interno e externo juntamente com a análise SWOT contribuíram para a definição do 
problema de comunicação e do posicionamento necessário para a marca atingir 
seus objetivos. No intuito de realizar um plano integrado, as estratégias foram 
focadas nas redes sociais já utilizadas pela empresa: Instagram, Facebook e 
YouTube. Além das redes mencionadas, o WhatsApp foi adicionado como um canal 
de ingresso para a marca. Algumas ações também foram levantadas para solução 
de problemas dos clientes no ambiente presencial incluindo o cronograma das 
ações, previsão de custos e sistemas de avaliação. Ao final do trabalho de 
graduação, foram apresentados a descrição do processo e do produto desenvolvido. 
Desta forma o estudo e o plano de comunicação foram concluídos objetivando 
elevar o status da marca e promover satisfação dos clientes.  

 
 

 
Palavras-chave: Plano de Comunicação; Campanha publicitária; Marketing 
Religioso; Igreja Evangélica.  
 



 

 

UMA ANÁLISE DIVERSIFICADA DO JORNALISMO CULTURAL 
 
Camila Cristina dos Santos, Jornalismo, camilasantos0820@outlook.com 
 

RESUMO 

O jornalismo cultural, além de ser uma temática reflexiva, é uma prática de divulgar a 
cultura, a arte, a música, o cinema, o folclore, a fim de revelar determinada história 
baseando-se em fatos históricos. Com isso, o estudo tem a pretensão de apresentar 
como o jornalismo cultural deve-se transformar e ganhar mais espaço de visibilidade. 
Assim, o trabalho consiste na realização de uma pesquisa que se desempenha em 
uma análise sobre o jornalismo cultural, abordando a sua importância para a 
sociedade junto de sua dimensão para a imprensa. O ponto principal da bibliografia 
trata-se de concentrar no papel relevante que o jornalismo cultural possui, 
detalhando as suas características e as tuas vertentes, apresentando o 
desenvolvimento do assunto para os veículos de comunicação. 
 
Palavras-chave: Jornalismo cultural. Jornalismo. Imprensa. Comunicação. 

 

 

 



   

 O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE AO PARTO 

HUMANIZADO 
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 As funções do enfermeiro na assistência ao parto humanizado são as de 

assistência a parturiente, interferindo somente se houver necessidade, 

tornando tudo o mais natural possível, trazendo conforto aos envolvidos e 

incentivando a autonomia da mãe e o cuidado no pré-natal, parto e pós parto. 

Considerando que o parto envolve muitos fatores como, fisiológicos, 

psicológicos, e emocionais cabe ao enfermeiro promover uma assistência de 

qualidade, utilizando-se de todo conhecimento adquirido, atuando no pré-natal 

através das consultas de enfermagem, assim garantindo o bom progresso das 

gestações prevenindo e identificando possíveis ameaças, e intercorrências 

com a gestante na gestação e no parto, com a promoção de saúde através de 

diagnóstico e cuidados de enfermagem, criando um plano de assistência 

humanizado.Cabe também ao enfermeiro o cuidado com os preparativos da 

sala e possíveis materiais utilizados no parto humanizado, além de informar a 

mãe e seus familiares de todo processo e sua evolução e por fim anotações de 

tudo que ocorreu, desde o início a possíveis intercorrências. O medo da dor e a 

imprevisibilidade do processo do parto normal e humanizado são os dois 

principais fatores que levam as mulheres a aderirem a cesariana. O enfermeiro 

é o profissional da saúde que acompanha por mais tempo a gestante em todo 

processo, portanto o conhecimento científico e preparação se tornam um elo 

de ligação entre ele e a paciente, além de trazer segurança e confiabilidade à 

paciente, sendo fundamental o contínuo aprendizado por parte do 

profissional. Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo apresentar 

sobre o papel do enfermeiro no parto humanizado, suas atribuições e 

responsabilidades em todo o processo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

com abordagem qualitativa e que apresenta como resultado que 

um enfermeiro capacitado neste processo, através de uma assistência 

humanizada prestada, pode garantir a gestante no processo de pré-natal, 



parto e pós parto, uma assistência eficaz, segura, harmônica e humanizada e 

uma experiência de saúde e não de doença para si e seus familiares. 
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ERAS CIVILIZATÓRIAS: DA HISTÓRIA ORAL AO DIGITAL  
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A história da oralidade é pautada nos processos do registro da fala e da 
comunicação. Os acervos culturais servem como guias para legitimar o 
entendimento das informações e de oralidades que são captadas por diferentes eras 
que influenciam no comportamento e sobretudo nos pensamentos contemporâneos 
que possibilitam análises sobre a evolução humana na sociedade ao longo dos 
anos, como as digitais atualmente. A pesquisa tem como plano de fundo o 
pensamento da escritora Lúcia Santaella com reflexões acerca das comunicações 
ao longo de eras que se convergem, segundo esses princípios, dentro da 
complexidade da fala, ela divide a configuração das culturas humanas em seis eras 
civilizatórias, como:  a era da comunicação oral, escrita, impressa, propiciada pela 
cultura de massa, midiática e digital. Os conceitos apresentados pela escritora se 
relacionam de maneira sequencial que carregam rastros de uma era para outra, de 
forma que uma vai se sobrepondo a outra tornando as posteriores cada vez mais 
dentro de uma malha sociocultural densa e complexa. Dentro desta divisão de seis 
eras, a comunicação oral refere-se à fala como processo fundamental, a escrita se 
incorpora como introdução aos registros por meio da escritura pictográfica, 
ideográfica, hieróglifica e também fonética. Diferente dos registros manuais da 
escrita, a era da impressão, conhecida também como a era de Gutenberg, teve a 
evolução na reprodutividade da informação partindo de uma matriz. Conforme as 
evoluções nos ambientes culturais a alteração das interações humanas mudam em 
conjunto que alteram toda uma estrutura social nos processos produtivos tanto no 
universo criativo, como econômico, político e social. Portanto, há separação de 
grupos entre cultura erudita, popular e de massa, justo esse terceiro grupo, que 
quando surge, provoca modificações ainda mais profundas em relação às 
polaridades antigas entre as outras duas primeiras, erudita e popular. O uso das 
tecnologias midiáticas partiram da necessidade das massas de se comunicar 
tornando assim a era digital a fim de transmitir mais rapidamente e mais 
condensado possível informações que contribuem para o sistema sociocultural 
atual.  
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O PAPEL DA ENFERMAGEM FRENTE À CRIANÇA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 
Caroline Ribeiro da Silva Dias, Graduanda Enfermagem UNIFATEA, carolineribeiro924@gmail.com 
Thaís Michelle Viana de Moura, Graduanda Enfermagem UNIFATEA, thamoura182@gmail.com  
Me. Mara Filomena Falavigna, Docente UNIFATEA, marafachini@yahoo.com.br  
 

 
Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) 

e a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), o termo Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) é designado para classificar mais de 70 milhões de pessoas 
no mundo portadoras da síndrome, atingindo todos os grupos socioeconômicos. Só 
no Brasil, dois milhões de pessoas convivem com a patologia, onde foi sancionada 
pela necessidade mostrada pelo Censo do IBGE a lei 13.861/2019 que inclui tais 
dados específicos sobre o autismo. Ao ser considerado um distúrbio neurofisiológico, 
o Transtorno do Espectro Autista é conhecido por apresentar diversos déficits 
comportamentais como movimentos estereotipados e repetitivos, ecolalia, 
sensibilidade a ruídos e ausência de fixação ao olhar são algum deles percebidos 
em grande maioria dos portadores, acomete o desenvolvimento global das crianças 
até os 36 meses de vida. Viu-se que intervenções precoces podem amenizar a 
evolução da síndrome uma vez que ela apresenta variados graus de severidade. 
Abordar a criança autista exige do profissional de saúde ter habilidades, 
conhecimentos e estratégias de cuidado individualizado, para realizar uma 
intervenção com atenção. Dessa forma, o atendimento às crianças deve estabelecer 
uma comunicação eficaz entre paciente e enfermeiro, para que a criança consiga ser 
ouvida e sejam obtidas as informações necessárias ao atendimento. Objetivo: 
verificar como ocorre a comunicação interpessoal e o atendimento da equipe de 
enfermagem com os pacientes identificados com Transtorno do Espectro Autista. 
Método: pesquisa bibliográfica, revisão integrativa, com abordagem qualitativa. 
Resultados: os profissionais de enfermagem tem atuação direta no atendimento e 
assistência aos pacientes com TEA, assim como no apoio e suporte às famílias, uma 
vez que sua atuação envolve reciprocidade e humanização na profissão; precisam 
estar preparados e ter os conhecimentos necessários para garantir a qualidade do 
atendimento. Conclusão: as dificuldades e desafios existem, pois, a fragilidade de 
conhecimentos e preparo dos profissionais interfere diretamente no atendimento a 
ser prestado às crianças. 
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A INFLUÊNCIA DO INSTAGRAM 

NOS HÁBITOS COTIDIANOS 

 
 
Caroline Rodrigues Dos Santos, Publicidade e Propaganda, crlon.santos@gmail.com 
Elisa Yara de Lima, Publicidade e Propaganda, elisalima1@live.com 
Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 
Esse resumo faz parte do artigo científico apresentando a rede social Instagram, 
assim como a maneira como os usuários são afetados pela sua utilização rotineira e o 
crescimento da plataforma nos dias atuais. É analisado também como o Instagram se 
tornou uma ferramenta de vendas e divulgação de produtos, tendo se estabelecido 
como uma grande plataforma de conteúdo e negócios para grandes e pequenas 
empresas. Outro tema abordado são as novas profissões que ascenderam com o 
advento das mídias sociais e foram fomentadas pelo uso do Instagram, como 
influenciadores digitais e o social media. Por fim debatemos o impacto do consumo 
excessivo e inadequado da rede na vida dos usuários, com enfoque nas questões de 
saúde mental e possíveis influências negativas que o Instagram possa ter na mesma 
Atualmente, vivemos em um período em que uma das redes sociais mais utilizadas é 
o Instagram. Na plataforma, existem muitas formas para interagir com as pessoas, 
sendo tanto para trabalho, quanto para entretenimento. Foi obtendo um grande 
crescimento ao longo dos anos, e consequentemente, fazendo parte do cotidiano de 
muitos. O Instagram já foi apenas uma plataforma de fotos e vídeos, filtros e 
hashtags. Hoje é uma grande plataforma de conteúdo e de negócios para marcas. 
Na realização deste artigo, tivemos que analisar usuários da plataforma digital 
Instagram, e pudemos concluir que seu uso cotidiano resultou em pontos positivos, 
como surgimento de novas profissões, mas também negativos, como os hábitos que 
ocasionaram problemas de saúde mental. 
Para empreendedores e criadores de conteúdo digital, o Instagram é de fato um 
grande avanço e a perspectiva é que esse progresso continue fazendo com que os 
usuários se engajem mais, virando possíveis clientes. Na revisão da literatura 
pudemos observar com clareza o impacto da plataforma no jeito de fazer negócios, e 
podemos dizer que o Instagram faz parte do conjunto de redes que revolucionou a 
publicidade virtual como conhecemos hoje.  
Acreditamos que há algumas alterações a serem feitas pelo Instagram no que condiz 
com o aspecto social, podendo haver uma abordagem mais humanizada da 
plataforma em relação aos usuários e mais preocupação com as possíveis influências 
negativas na saúde mental dos envolvidos 
 
Palavras-chave: Instagram; Saúde mental; Social media; Influenciador digital. 
 
 
 
 



 

 

PROJETO CASA REAL 2021 – EQUIPE ARRECADAÇÃO DE 
MATRIAIS E EQUIPAMENTOS 

 
Cayna Felipe Scarparo de Toledo, Arquitetura e urbanismo, cayna08felipe@hotmail.com 
Heloisa Cardoso Rocha Lemos, Arquitetura e urbanismo, heloisa.heloo@gmail.com 
 
Thaí 
 
 
José Ricardo Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricarddoffaria@gmail.com 
 

Criado em 2011, o projeto Casa Real UNIFATEA busca, desde o ano de 2019, 
oferecer moradia digna às famílias de baixa renda. No ano de 2021, a residência 
escolhida para fazer parte do Projeto Casa Real foi de um catador de materiais 
reciclados, com esposa em tratamento, 4 filhas e neta. Esse projeto se divide em 
diferentes equipes: Projeto, execução e documentação; Finanças; Comunicação e 
Arrecadação de materiais, cada qual com um objetivo específico para atingir um 
propósito no projeto. A equipe de captação de materiais, originalmente, tem como 
função o planejamento para a arrecadação de tudo o que for usado para a 
realização da obra e também a própria mão de obra realizadora vindo de terceiros, 
seguido por nosso acompanhamento remoto das atividades e disponibilização para 
solução de possíveis imprevistos. A primeira etapa do nosso trabalho consistiu no 
levantamento das lojas de materiais de construção presentes nas cidades da região, 
listando aquelas que poderiam, futuramente, colaborar para a arrecadação de 
materiais necessários na execução do projeto. Após selecionar as lojas, agrupamos 
essas lojas por cidade e dividimos entre os alunos, onde cada aluno ficou 
encarregado os diversos dados, como: número de telefone, nome de contato, e-mail 
e endereço. Com a coleta de dados dos possíveis colaboradores e a divisão das 
cidades por aluno, demos início a próxima etapa, primeiro contato com as lojas, com 
um breve resumo da história do projeto Casa Real e o impacto na sociedade. Com 
as lojas estabelecidas demos início a organização da coleta dos materiais 
fornecidos, tanto quanto as doações de terceiros, resultado das divulgações nas 
redes sociais. Além disso, toda a organização da retirada e entrega dos materiais na 
residência, ficou em nossa responsabilidade, buscando voluntários para essas 
tarefas. Após as conclusões dessas etapas, com a colaboração de todos as equipes, 
colaboramos com a busca de mão de obra por meio de voluntários e 
doação/arrecadação para custeios mínimos para profissionais da área da construção 
civil, para a realização e execução do que foi planejado para o projeto. Muitos 
desafios foram encontrados no processo, mas o aprendizado incorporado pode 
colaborar no nosso futuro profissional como arquitetos e urbanistas, mas, sobretudo, 
fica o satisfação de colaborar com o próximo, através de dar a oportunidade de uma 
moradia mais digna a essa família. 
 
Palavras-chave: Habitação Social; Moradia digna; Arrecadação de Materiais de 
construção. 
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REGISTRO DE TATU DE RABO MOLE GRANDE (Cabassous 
tatouay) PARA O PARQUE ECOLÓGICO DO TABOÃO, LORENA/SP 
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Ricardo Mendonça, Ciências Biológicas, UNIFATEA, mendonca.r@live.com 
 
 

O Parque Ecológico do Taboãono município de Lorena/SP, apresenta mais de 
80 hectares de área de proteção ambiental. O Parque abriga uma grande 
diversidade de vertebrados, em especial aves e mamíferos, tendo sido uma área de 
grandes investimentos em regeneração florestal na região. O presente estudo 
documenta a descoberta de uma carcaça de tatu de rabo mole grande, Cabassous 
tatouay, encontrado próximo ao viveiro de mudas, às margens da estrada de acesso 
para a sede do parque. A descoberta foi informada para os responsáveis pelo 
parque e o material foi levado para o Laboratório de Zoologia do Centro Universitário 
Teresa D’Ávila, UNIFATEA. Cerca de 85% do esqueleto foi resgatado, sendo este 
composto pelo esqueleto axial praticamente completo (exceto pelas vértebras 
caudais), pelo esqueleto apendicular (faltando os ossos das patas), além de diversas 
placas dérmicas. Após ser limpo, o material foi levado até o Museu de História 
Natural de Taubaté (MHNT), onde foi comparado com esqueletos de Tatupeba 
(Euphractus sexcinctus – MHNT-M-11), Tatu de rabo mole grande (Cabassous 
tatouay – MHNT-M-503) e Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus – MHNT-M-450). A 
comparação direta permitiu a comprovação da identificação preliminar do exemplar 
como sendo pertencente à espécie Cabassous tatouay. O indivíduo representa um 
animal adulto, tendo as epífises dos ossos longos (úmero, ulna, rádio, fêmur) 
totalmente fusionadas e apresentando as seguintes medidas principais: comprimento 
total do crânio 11,281cm, largura total do crânio 5,722 cm; comprimento do corpo da 
mandíbula 8,618 cm, altura do ramo mandibular 2,292 cm; comprimento da escápula 
11,316 cm, largura entre os ângulos superior e inferior da escápula 7,10 cm; 
comprimento da ulna 8,024 cm, largurada ulna 7,046 cm; comprimento do fêmur 
8,55 cm, largura do fêmur 2,33 cm. Foi observado que o fêmur e a ulna direita 
possuem fraturas oblíquas, podendo ter sido fator fundamental para a morte do 
indivíduo. As fraturas podem ter ocorrido por atropelamento dado o local em que foi 
encontrado.As vias do parque são largas e bem sinalizadas, cabendo aos visitantes 
maior atenção no deslocamento pelo local para evitar novos acidentes com a fauna. 
Embora essa espécie não figure na lista de animais ameaçados de extinção, as 
ações antrópicas contribuem para o rápido declínio na natureza, sendo o Parque 
Ecológico do Taboão uma importante área para a preservação da espécie. Esse 
registro reforça a necessidade de novas pesquisas com a fauna do parque.  

 
Palavras-chave:Biodiversidade, mamífero, mastofauna, conservação. 



 

 

ILUSTRAÇÕES ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS PARA PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS DE ENSINO 

 
 
Danilo Paiva de Castro, Ciências Biológicas, UNIFATEA, danilo.pcastro@hotmail.com 
Ricardo Mendonça, Ciências Biológicas, UNIFATEA, mendonca.r@live.com 
 
 

A ilustração para fins didáticos é o processo de representação gráfica que 
pode ser traduzido de forma artística, partindo do pressuposto que a arte é uma 
exteriorização do intelecto humano por meio de uma forma material, a obra de arte 
propriamente dita. Deste modo, diz-se que um objeto criado pela mente humana é 
melhor assimilado por esta do que uma mera representação fotográfica, que muitas 
vezes é desprovida do devido impacto visual responsável pela assimilação do 
conteúdo. Contudo, salientamos que a ilustração de caráter científico deve se ater a 
detalhes que caracterizam os objetos de estudo, destacando as características 
fundamentais do objeto de estudo, mas que também permite a liberdade quanto à 
técnica e estilo. Neste estudo, foram utilizadas técnicas de desenho tradicional em 
grafite para representação de peças osteológicas, priorizando os efeitos de luz e 
sombra, além de texturas, entretanto, as linhas bases da ilustração são mantidas, 
evitando o efeito de contrastes que caracteriza o realismo. Com isso, foi possível 
obter o desejado efeito de volumes que definem a peça, além de deixar claramente 
expressas as linhas que delimitam cada elemento anatômico. Estas ilustrações 
foram utilizadas para organizar um Manual de Aula Prática de Osteologia, tomando 
por base as peças osteológicas do acervo de Centro Universitário Teresa D’Ávila. 
Para representações dos acidentes anatômicos das peças foram desconsideradas 
eventuais variações individuais, privilegiando a exposição das características 
normalmente trabalhadas no roteiro de osteologia para os cursos de saúde da 
instituição. Também foi idealizado o livro Aves e Artes, para o ensino de ornitologia e 
ilustração para o público em geral. O material é constituído por fotografias destes 
animais e suas devidas representações em aquarela, usando de estilo livre e 
descontraído, com a finalidade de capturar com simplicidade e clareza gráfica, as 
principais características de cada modelo. O livro conta com breves esclarecimentos 
a respeito de cada espécie e das técnicas usadas para a ilustração. Ambos os 
materiais estão em fase final de produção. Destaca-se a importância da ilustração 
artística e científica na divulgação da ciência, educação ambiental e na formação 
acadêmica especializada. 

 
Palavras-chave: Desenho científico, grafite, aquarela, aves, ornitologia, anatomia 
humana. 
 



 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL FUNDAMENTADO NA TEORIA DE 

WANDA HORTA 

 

Raissa de Carvalho Nogueira, Enfermagem, raissaguima110@gmail.com 
Davi Prado dos Santos Carlos, Enfermagem, daviprrado@gmail.com 
Ana Beatriz Pinto da Silva Morita, Enfermagem, anabeatrizmorita@gmail.com 

 
O ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) propicia uma 
experiência ao recém-nascido bastante diferente daquela do ambiente uterino, uma 
vez que este é o ideal para o crescimento e desenvolvimento fetal, pois possui 
características distintas, como temperatura agradável e constante, maciez, 
aconchego, e os sons extrauterinos são filtrados e diminuídos. Neste local, o 
enfermeiro necessita desenvolver ações específicas e complexas, que 
compreendem a gerência do cuidado; as quais exigem o aprimoramento científico, 
atuação interdisciplinar, manejo tecnológico e humanização estendida aos familiares, 
conduzindo ao cuidado com qualidade e segurança. De acordo com Wanda de 
Aguiar Horta, a enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no 
atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente desta 
assistência por meio da educação; de recuperar, manter e promover sua saúde. 
Ademais a enfermagem, tem seu objetivo interligado a humanização correlacionando 
também a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) uma metodologia 
no qual promove coerência entre as atividades relacionadas a equipe de 
enfermagem e colabora para a melhora da qualidade de assistência prestada pela 
equipe de enfermagem. A SAE requer do enfermeiro interesse em conhecer o 
paciente como indivíduo, utilizando para isto seus conhecimentos e habilidades, 
além de orientação e treinamento da equipe de enfermagem para a implementação 
das ações sistematizadas. Sendo assim, este estudo tem como objetivo desenvolver 
um instrumento para a coleta de dados do processo de enfermagem, fundamentado 
na Teoria de Wanda Aguiar Horta e direcionado para o setor de Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal. Trata-se de um estudo descritivo. Em um primeiro momento foi 
realizado uma revisão bibliográfica no período de março à maio de 2021, utilizando a 
Biblioteca Virtual em Saúde BVS-BIREME. O segundo momento consistiu na 
construção do instrumento para a coleta de dados do processo de enfermagem. De 
posse do conteúdo revisado, iniciou a elaboração do instrumento para coleta de 
dados por meio da formulação dos tópicos e itens embasados na Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta, segundo as dimensões 
psicobiologia, psicossocial e psicoespiritual. Espera-se que este estudo possa 
afirmar os benefícios da utilização da SAE na UTIN, pois a assistência qualificada 
não deve se limitar a garantir a sobrevida do prematuro, mas também planejar ações 
e implementá-las conforme as necessidades do cuidado. Destaca-se a necessidade 
de revisão, validação por juízes e testagem na prática clínica, para melhor 
aperfeiçoamento do instrumento. 
 
Palavras-chave: Processo de Enfermagem; Assistência de enfermagem; Teoria de 
Wanda Horta; UTI Neonatal. 



 

 

APLICABILIDADE DA LEI 11.888 DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
GRATUITA DE ARQUITETURA ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO 

MUNICÍPIO DE LORENA 
 
Eleomar Barbosa de Castro, Arquitetura e Urbanismo, castroeleomar@gmail.com 
Igor Nixon Meirelles de Moura, Arquitetura e Urbanismo, nixon.igor@hotmail.com 
José Ricardo Flores Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricardoffaria@gmail.com 
 

Baixa renda, falta de informação e acesso às questões legais levam muitas 
pessoas a construírem suas casas sem orientação de um arquiteto ou de um 
profissional qualificado. O não acompanhamento profissional em uma obra ocasiona 
diversos problemas, dentre eles: o embargo da obra, comprometimento estrutural e 
técnico da edificação, além de uma série de problemas com a documentação do 
imóvel. Em qualquer localidade é possível notar diversos exemplos de construções 
mal planejadas, sejam em áreas de risco ou mal estruturadas por falta de auxílio de 
um profissional qualificado. Isso acaba ocorrendo pela falta de poder econômico de 
muitas famílias, que em alguns casos acabam fazendo suas construções com sua 
própria força de trabalho, chamadas de autoconstrução ou autogestão, e até mesmo 
com profissionais não adequadamente qualificados, ocasionando futuros problemas 
para a própria família, para comunidade, e em alguns casos, de ordem ambiental. O 
objetivo deste projeto de pesquisa é discutir e buscar a viabilidade da aplicação da 
política urbana sub escrita pela lei nº 11.888 de dezembro de 2008 que assegura o 
direito das famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e construção de habitação de interesse social, previsto no artigo 6º da 
Constituição Federal. Como local de estudo, utiliza-se o município de Lorena, interior 
do estado de São Paulo, que possui suas questões urbanas e de obras vinculadas à 
secretaria municipal de obras e planejamento urbano, que conta com a equipe de 
arquitetos e engenheiros. Seguindo preceito da hélice tríplice (sociedade-poder 
público-universidade), buscar-se-á o envolvimento do escritório modelo de 
arquitetura e urbanismo do Unifatea em que recém-formados poderão participar na 
execução dessa lei no município, possibilitando a inserção, desses novos 
profissionais, no mercado de trabalho. Possibilitar o acesso de pessoas com baixa 
renda a esse tipo de assistência é uma forma de humanizar o espaço da cidade, no 
qual o cidadão se sente acolhido pelo poder público e pela sociedade (universidade) 
ampliando o sentimento de pertencimento, o bem-estar e a qualidade de vida social 
e econômica. 
 
Palavras-chave: arquitetura social; urbanismo; autoconstrução; políticas públicas. 
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A INFLUÊNCIA DO INSTAGRAM 

NOS HÁBITOS COTIDIANOS 

 
 
Caroline Rodrigues Dos Santos, Publicidade e Propaganda, crlon.santos@gmail.com 
Elisa Yara de Lima, Publicidade e Propaganda, elisalima1@live.com 
Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 
Esse resumo faz parte do artigo científico apresentando a rede social Instagram, 
assim como a maneira como os usuários são afetados pela sua utilização rotineira e o 
crescimento da plataforma nos dias atuais. É analisado também como o Instagram se 
tornou uma ferramenta de vendas e divulgação de produtos, tendo se estabelecido 
como uma grande plataforma de conteúdo e negócios para grandes e pequenas 
empresas. Outro tema abordado são as novas profissões que ascenderam com o 
advento das mídias sociais e foram fomentadas pelo uso do Instagram, como 
influenciadores digitais e o social media. Por fim debatemos o impacto do consumo 
excessivo e inadequado da rede na vida dos usuários, com enfoque nas questões de 
saúde mental e possíveis influências negativas que o Instagram possa ter na mesma 
Atualmente, vivemos em um período em que uma das redes sociais mais utilizadas é 
o Instagram. Na plataforma, existem muitas formas para interagir com as pessoas, 
sendo tanto para trabalho, quanto para entretenimento. Foi obtendo um grande 
crescimento ao longo dos anos, e consequentemente, fazendo parte do cotidiano de 
muitos. O Instagram já foi apenas uma plataforma de fotos e vídeos, filtros e 
hashtags. Hoje é uma grande plataforma de conteúdo e de negócios para marcas. 
Na realização deste artigo, tivemos que analisar usuários da plataforma digital 
Instagram, e pudemos concluir que seu uso cotidiano resultou em pontos positivos, 
como surgimento de novas profissões, mas também negativos, como os hábitos que 
ocasionaram problemas de saúde mental. 
Para empreendedores e criadores de conteúdo digital, o Instagram é de fato um 
grande avanço e a perspectiva é que esse progresso continue fazendo com que os 
usuários se engajem mais, virando possíveis clientes. Na revisão da literatura 
pudemos observar com clareza o impacto da plataforma no jeito de fazer negócios, e 
podemos dizer que o Instagram faz parte do conjunto de redes que revolucionou a 
publicidade virtual como conhecemos hoje.  
Acreditamos que há algumas alterações a serem feitas pelo Instagram no que condiz 
com o aspecto social, podendo haver uma abordagem mais humanizada da 
plataforma em relação aos usuários e mais preocupação com as possíveis influências 
negativas na saúde mental dos envolvidos 
 
Palavras-chave: Instagram; Saúde mental; Social media; Influenciador digital. 
 
 
 
 



 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM MACACÃO MONTÁVEL COMO 

ALTERNATIVA DE SLOW FASHION 
 
Erik Murillo Custodio Perhs, Design, erik.perhs@hotmail.com 
Natalha Gabrieli Moreira Carvalho (orientadora), natalhagmcarvalho@gmail.com 
 
 

 O sistema de produção fast fashion é hoje a principal forma de produção de 
artigos de vestimenta no mundo. Por se tratar de uma forma de produção focada na 
rapidez e no obsoletismo das roupas e não se preocupar suficientemente com os 
impactos ambientais e sociais que tem no ambiente, o fast fashion tornou-se a 
principal razão pela qual a indústria da moda é uma das maiores poluidoras do 
mundo. Por este motivo, este projeto propôs um macacão que possa ser montado de 
nove diferentes formas, criando assim uma roupa que seja versátil ao ponto de 
substituir outras roupas no guarda-roupas do consumidor, tornando-se, então, uma 
forma de diminuição no consumo e no descarte excessivo de vestimentas. A 
metodologia utilizada foi a de Sanches (2003), que nada mais é do que uma série de 
etapas inspiradas nas propostas por Löbach (2001), mas adaptada especificamente 
para produtos vestíveis. O desenvolvimento deste projeto apresentou pesquisas 
bibliográficas que trazem discussões sobre a indústria da moda e o consumo, tanto 
no sistema do fast fashion quanto no slow fashion. Através destas pesquisas, foram 
levantadas as necessidades dos usuários e, então, com base nestas necessidades, 
foram geradas alternativas. A alternativa ideal foi encontrada através de uma tabela 
de diferencial semântico, onde cada alternativa foi avaliada com base em aspectos 
julgados essenciais para o sucesso do produto final. Depois da etapa de produção, 
testes foram realizados partindo de moldes produzidos no tamanho M masculino 
com medidas que seguem as normas da ABNT NBR 16060, de 2012. Estes testes 
ajudaram a evidenciar melhorias que poderiam ser feitas nos moldes e também no 
processo de confecção da peça para que o resultado fosse mais satisfatório. Com 
isso, os moldes foram refeitos já com as devidas correções necessárias e o produto 
final foi confeccionado, com sucesso, em tamanho real. 
 
 
Palavras-chave: Design de produto; Design de moda; Slow fashion; Fast fashion; 
Sustentabilidade. 



 

 

LITERATURA NAS REDES SOCIAIS: 

UM ESTUDO DE CASO DE PÁGINAS LITERÁRIAS  

NA REDE SOCIAL INSTAGRAM  

 
 
Eva Maria Dias Sanchez, Rádio, Tv e Internet, evadias19@gmail.com 
 

 
O consumo e a produção de obras literárias, na sociedade contemporânea, são 
diretamente influenciadas pelo ambiente digital. De maneira que, o crescente 
número de páginas relacionadas à literatura nas redes sociais, sobretudo no 
Instagram, proporcionou aos usuários mais populares da rede a oportunidade de 
ingressar no mercado literário tendo suas obras, em diversos momentos, sido 
consideradas best-sellers. Assim, em um processo transmidiático de migração do 
ambiente digital para o físico, suas obras passaram a ser notadas tanto pela crítica 
quanto pelo público. Essa nova forma de se produzir e consumir literatura, através 
das redes sociais, consistiu no surgimento de muitos autores. Assim o presente 
estudo de caso compor-se-á da análise dos perfis de três autores notáveis da 
plataforma, sendo estes objetos de estudo e reflexão acerca dessa nova vertente 
literária. Dessa maneira, pretende-se decifrar os métodos, padrões e alcance 
comercial e de influência desta nova ‘vertente literária’. Compreendendo como os 
conceitos da Transmídia, fundamentado por Henry Jenkins, Literatura e as Redes 
Sociais, em especial, o Instagram se relacionam, de modo direto, com esta nova 
forma de se consumir e produzir literatura. 
 
 
Palavras-chave: Literatura; Transmídia; Redes Sociais; Instagram.  

 
 



MILKY RUN- UM NOVO CONCEITO PARA SUA ALIMENTAÇÃO 

Brendan John Kitchen, Administração, brendan.kitchen@gmail.com 
Edilaine de Oliveira Santos, Administração, oedilaine85@gmail.com 
Fabiano da Silva Santos, Administração, fabiano.santos_95@hotmail.com 
João Gabriel Machado, Administração, gabriel190500@hotmail.com 
Matheus Costa Campos, Administração, mcmatheuscosta_@hotmail.com 
Túlio Salomão Bittencourt de Azevedo, Administração, tulios4lomao@gmail.com 

O projeto Milky Run trata-se de uma empresa startup fundada no Centro 
Universitário Teresa D’Ávila visando uma semelhança com as padarias populares 
localizadas no Vale do Paraíba, porém com diferencial na entrega dos produtos na 
porta da casa dos clientes encomendados via telefone ou plataformas utilizando 
recipientes retornáveis e recicláveis, como também disponibilizando uma loja física 
para saborear os produtos salgados e doces acompanhado por bebidas saborosas. 
Estará disponível à venda itens com preços extremamente variados possibilitando 
acessibilidade a todas as classes, tais como produtos clássicos do café brasileiro, 
produtos gourmet e também opções para demandas mais específicas como 
alimentos vegetarianos e veganos. 

O empreendedorismo não deixa de ser um assunto extremamente discutido 
atualmente, trata-se da iniciativa empresarial utilizando métodos inovadores e 
criativos. A Milky Run visa romper as barreiras minimalistas a partir da inovação na 
parte da entrega do café da manhã atendendo o Vale do Paraíba com entregas 
rápidas e precisas buscando sempre a satisfação e felicidade do cliente. 

Os resultados vêm do aproveitamento de oportunidades e não da solução de 

problemas. A resolução de problemas apenas restaura a normalidade. 

Oportunidades significam explorar novos caminhos (DRUCKER).  

 

A ideia foi fundada baseada no conceito histórico e administrativo denominado 
Milk Run, o qual conta com a entrega de leite na porta da casa dos cidadãos 
deixando um recipiente completo e retirando o vazio das mãos do cliente, como 
também realizando entregas de outros produtos alimentícios encomendados com 
antecedência, por fim retornando à sede descarregando os recipientes vazios. 
Devido à escassez de padarias que utilizam o método de entrega dentro de Lorena e 
no Vale do Paraíba foi fundada a ideia principal do PN, a fim de suprir as 
necessidades dos clientes e consequentemente a demanda. 



No início será criada uma plataforma de acesso online para que os clientes 
possam analisar as variadas opções e também será aberto um espaço físico com 
parcerias realizadas com outras plataformas alimentícias para estender o acesso dos 
nossos produtos aos clientes de modo que consigam realizar o pedido com maior 
facilidade e confiabilidade, após a obtenção de lucro será discutido a hipótese de 
expansões pelo Vale do Paraíba para atender ainda mais clientes em diferentes 
áreas. 

 
Palavras-chave: Refeição; Empreendedorismo; Delivery; Milk Run; Café da manhã; 
Café da tarde;  



 

 

MEMES: ALÉM DO HUMOR 
 
Fábio Eduardo da Palma Costa Júnior, Jornalismo, fabiiocoosta@gmail.com 
 

Os memes da internet se tornaram uma poderosa arma de comunicação. 
Impulsionados pela criação de bolhas sociais e pelos algoritmos das redes, essa 
nova linguagem é capaz de influenciar e moldar o comportamento das pessoas em 
uma comunidade, devido ao seu grande poder de transmissão e ressignificação. 
Essa nova maneira de se comunicar é caracterizada pela praticidade, simplicidade e 
poder de replicação, elementos necessários no diálogo virtual que é direto e 
efêmero. Impulsionados pelas bolhas sociais e pelas redes de interação, os memes 
possuem o potencial de caminhar por diferentes grupos, dada à sua possibilidade de 
serem alterados mediante diversas realidades. Falar sobre essa linguagem de uma 
maneira como se eles existissem somente para fazer rir é reducionista e superficial, 
já que é uma linguagem que é considerada a oficial da internet, mas que também já 
saiu dos muros do ambiente virtual e começou a ser participante das mídias 
tradicionais e do convívio social. É dado a isso a tamanha importância de 
compreender a maneira que os memes circulam e como eles podem impactar desde 
a comunicação, até a vida pessoal e a rotina de estudos das pessoas. Uma 
pesquisa da Consumoteca em parceria com a Globosat mostrou que 85% dos 
brasileiros costumam curtir memes na internet e a maioria das pessoas se sentem 
incluídos e mais bem informados quando entendem alguns deles. Além disso, a 
pesquisa também mostra que 75% dos brasileiros ficaram sabendo de uma notícia 
política por meio dos memes, o que leva a uma outra pesquisa, essa feita pela 
Unicamp, que afirma que o Brasil é o país que mais discute política com memes, o 
que faz com eles também tenham um efeito democratizador. Ademais, essa é a 
linguagem mais utilizada pelos mais jovens, principalmente aqueles incluídos na 
Geração Z, que se viram representados por ela. De emoji às figurinhas do 
WhatsApp, os ‘gen Z’ praticamente criaram um código universal para comunicar 
seus pensamentos, defender suas causas e exercitar sua capacidade crítica com 
humor, leveza e um pouco de deboche. É por isso que o objetivo geral do referente 
projeto foi produzir uma reportagem multimídia clara e dinâmica sobre o impacto dos 
memes na sociedade contemporânea. Dessa forma, a linguagem pode ser estudada 
e usada de forma transparente além do entretenimento, mas também no meio 
sociocultural, educacional e político.  

 
 
Palavras-chave: meme; comunicação; mídias sociais; internet; geração Z 



Formações PIBID LETRAS 2021: Projeto de leitura, Teoria 
Literária e  Projeto de Contação de Histórias. 

 
Fábio Luiz Nogueira da Silva, Letras, fabionogueira2506@gmail.com 

 
As atividades do PIBD com os alunos do curso de letras do UNIFATEA tiveram 
seu início em outubro de 2020 com a coordenação da Coordenadora do Curso: 
Doutora Neide Arruda de Oliveira. As atividades e encontros foram realizadas 
de forma remota devido a pandemia do COVID-19, mas foram de grande valia 
pois os professores que auxiliaram na formação são profissionais bem 
capacitados e eficientes. Iniciamos com o Projeto de Leitura com o professor 
Danilo passos, seguindo pela formação em Teoria Literária com o Professor 
João Francisco e finalizamos com o curso de Contação de história conduzido 
pela professora Olga Arantes, foram ao todo três formações que serviram de 
grande valia para nossos futuros alunos e nossa vida acadêmica pois todas as 
atividades tiveram momentos de explanação dos materiais seguidos de 
momentos de pratica.  
 
Palavras-chave: PIBID, formação, projeto 

 
 



 

 

A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO GEEK PARA PLATAFORMAS 

DIGITAIS: 

INSTAGRAM, YOUTUBE E SPOTIFY 

 
Felipe Alves Pereira de Oliveira, Rádio, Tv e Internet, c3d@outlook.com 
Gabriel Rodrigues Vieira, Rádio, Tv e Internet, gabriel-rois@hotmail.com 
Prof. Me.Miguel Adilson de Oliveira Júnior, Comunicacaosocial@unifatea.edu  
 

Este presente artigo tem como objetivo trazer as estratégias utilizadas no marketing 
digital para a produção de conteúdo geek para as plataformas digitais, adotando um 
modelo transmídia ao se utilizar das redes sociais como ferramenta para 
desenvolver novas narrativas para uma comunicação com a audiência escolhida, 
abordando desde a escolha do público-alvo e apresentando como vem se 
transformando a maneira no consumo das mídias sociais, fazendo o uso das novas 
tecnologias para adotar novos meios de contar histórias e abrindo caminhos para 
novos influenciadores digitais ou até mesmo oferecer estratégias para empresas que 
desejam entrar para o mercado que cresce a cada ano. Por meio de um 
planejamento estratégico construído, o conceito da marca e sua importância para a 
construção da imagem de uma empresa se mostra fundamental no desenvolvimento 
de sua identidade, ao estabelecer para o cliente o objetivo que a marca tem a 
oferecer e sua visão de mercado. O avanço tecnológico nos proporcionou que os 
mais variados modelos de negócios precisassem adaptar-se as novas estratégias e 
ferramentas inovadoras para manter-se vivo nesse mercado contemporâneo, o 
objetivo dessa ferramenta inovadora é organizar, planejar e revolucionar a forma de 
trabalho e seu relacionamento com o público de maneira simplificada, prática e 
digital, gerando benefícios para todos os setores, que com a crescente demanda no 
consumo por material audiovisual geek, que se estabeleceu como um nicho de 
negócio, no qual necessita de produções desenvolvidas de formas estratégicas para 
suprir a necessidade do mercado, seguindo os modelos novos de consumo de 
conteúdo. Por meio desse trabalho, será possível analisar e identificar o 
comportamento do público-alvo determinado, suas características e estabelecer um 
planejamento usado para a produção de conteúdo, enfatizando modelos do 
marketing digital que construirão as ações que serão adotadas visando a melhor 
divulgação e comercialização do produto audiovisual para conquista de novos 
públicos. 
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RESUMO 

A invisibilidade social no Brasil é fruto da colonização do país. Tal processo foi 
marcado pelo uso da violência e segregação que culminam na exclusão de 
determinados segmentos sociais. Uma grande parte dos descendentes desta 
população excluída no passado ocupa atualmente cargos que são poucos 
valorizados ou vivem em situação de vulnerabilidade social. Além disso, a pandemia 
da Covid-19 intensificou o desemprego no país e agravou a situação de 
marginalização destes grupos sociais, exemplo disso é o grande número de pessoas 
vivendo nas ruas dos grandes centros urbanos. O alto índice de desempregados 
também tem impulsionado a expansão do subemprego, sendo que este é 
caracterizado pela baixa remuneração e desvalorização do portador da força de 
trabalho. Com isso, os choques entre classes são normalizados e a falta de atenção 
com as necessidades dos mais pobres torna-se comum. Sendo assim, surgem 
outros problemas sociais, como a violência e o uso excessivo de álcool e drogas, 
que são na maioria das vezes elementos de escape para os que se sentem 
invisíveis. Ademais, a falta de ação concreta do Estado impulsiona o surgimento de 
movimentos sociais. De tal forma, este trabalho destina-se ao desenvolvimento de 
uma web série jornalística composta por depoimentos das vítimas da invisibilidade 
social. Desse modo, o produto prático busca dar voz a população historicamente 
excluída e a partir disso descrever o modo de vida dela, identificar as causas do 
processo de exclusão, analisar os impactos da pandemia, ilustrar como o capitalismo 
acentua a invisibilidade e criticar a falta de políticas públicas que visam solucionar 
este problema. Para a obtenção destes resultados, além do levantamento 
bibliográfico, parte da metodologia adotada para a produção do produto prático 
envolve técnicas jornalísticas, como a apuração e realização de entrevistas. Por fim, 
espera-se que a pesquisa desenvolvida amplie o debate e preencha a lacuna 
existente na exploração acadêmica do tema abordado.  
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As geohelmintíases são doenças causadas por parasitas que especificamente se 
desenvolvem e subsistem no solo. Em regiões de clima tropical, o desenvolvimento 
do ciclo de vida desses patógenos é favorecido por suas condições, sendo elas altas 
temperaturas e alto teor de umidade, o que torna o ambiente propício para que 
determinados parasitas se desenvolvam até atingir a sua forma infectante. Este 
estudo identificou a existência de parasitos nas areias da praia do Perequê-Açu, 
localizada no município de Ubatuba/SP, ambiente altamente frequentado por 
banhistas da região do Vale do Paraíba. Foi realizada uma pesquisa de campo, 
onde foram coletadas variadas amostras em profundidades distintas que 
posteriormente foram levadas para análise laboratorial através do método de 
Sedimentação Espontânea de Hoffman. Strongyloides stercoralis, Taenia spp., 
Enterobius vermicularis e Ascaris lumbricoides são os parasitos de maior 
procedência no ambiente de pesquisa. 36% das 50 amostras coletadas testaram 
positivo para ovos e larvas causadores de doenças como Estrongiloidíase, 
Ascaridíase, Cisticercose, Teníase, entre outros. Em sua maioria, os resultados 
positivos se deram nas amostras colhidas em superfície antes da chuva, no nível e 
no período de maior contato dos banhistas com a areia. Crianças que costumam 
brincar nesse ambiente estão mais expostas ao risco de contaminação pelo 
manuseio direto do material durante a recreação. Adultos que tem o hábito de 
enterrar uns aos outros na areia da praia em momentos de lazer também estão 
suscetíveis à contaminação por geohelmintíases, além de pessoas com hábitos 
higiênicos precários ou transtornos psicológicos. As medidas educativas tornam-se 
importantes para conscientizar as pessoas sobre os riscos que a exposição a esses 
patógenos os expõe, além dos casos mais graves, principalmente associados às 
pessoas com deficiência imunológica, além da importância de se procurar 
atendimento médico por parte dos infectados, a fim de reverter o quadro e prevenir a 
disseminação através do tratamento adequado. 
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O presente projeto tem como tema o universo da tatuagem. Como linha de  
pesquisa proposta, busca-se explorar o universo artístico, social e cultural da  
tatuagem. 
A investigação parte do seguinte problema de pesquisa: qual a  
representatividade da tatuagem? Aventa-se como primeira hipótese o fato de que, a  
tatuagem é uma arte e elemento de transformação social. Defende-se também 
como  
segunda hipótese o fato de que, a tatuagem possui ainda uma elevada  
representatividade cultural. 
Neste sentido, o estudo se propõe a explorar o universo artístico, social e  
cultural da tatuagem. Ao analisarmos a história da tatuagem podemos perceber que  
a priori ela era usada como caracterização e identificação cultural, indicando níveis  
de pertencimento do indivíduo perante a sociedade que está inserido. 
Para a contextualização teórica foi realizada uma breve análise sobre o  
histórico da tatuagem, enquanto arte e elemento de transformação social e  
representatividade cultural, discorrendo acerca desta importante arte milenar. Além  
A desmistificação dessa prática e sua real importância como arte faz com que 
possamos entender de forma diferente diversas culturas ancestrais que utilizaram 
desta prática como maneira de segmentar suas comunidades através de símbolos 
marcados em seus corpos. 
   Analisa-se que a busca por uma aceitação ou pertencimento do indivíduo dentro 
da comunidade ou grupo que está inserido parte da presença de símbolos e 
práticas, o que fez com que a tatuagem viesse a ser uma forma com que culturas 
antigas podiam distinguir seus membros através de formas desenhadas em seus 
corpos. 
Além disso, discorre acerca da caracterização de documentário e webséries. 
Na parte prática será elaborada uma websérie e mini documentários de até  
três minutos, onde relatos de profissionais e amantes da tatuagem serão expostos 
ao  
público a fim conscientizar sobre a importância da tatuagem de maneira geral. 
 O objetivo da pesquisa é investigar e relatar a história e importância social e cultural 
da tatuagem como arte e também como elemento identitário fruto de culturas 
milenares, mas que mesmo assim reflete em nossa atual sociedade. 
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Esse resumo faz parte do trabalho de graduação, no qual ao observar a lacuna 
existente na exploração acadêmica da estrutura midiática nacional e internacional, 
podemos relatar uma constante evolução e aceitação do fenômeno contemporâneo 
Podcast, bem como a exploração limitada de pesquisas e conteúdos voltados para a 
estrutura por trás do consumo. Com isso, notou-se a viabilidade de elaborar um 
projeto de pesquisa com ênfase na disseminação do conhecimento sobre a história 
anterior à exposição do fenômeno. Neste projeto, iremos abranger a relevância dos 
conteúdos para que aqueles que apenas têm o hábito do consumo, passem a 
questionar qual a magnitude desta ação. O projeto tem por foco, apresentar a linha 
temporal analisada durante a pesquisa e aplicá-la a uma correlação do interesse 
midiático ao ponto de investir com altas cifras nos programas. Com isso, visa-se à 
disseminação tanto do tema Podcast, quanto dos conceitos publicitários e 
mercadológicos, sendo levado em consideração a origem desde as estratégias 
adotadas e, ao fim, com o consumo em massa. Como mais um incentivo que ratifica 
a importância do projeto, o conteúdo deste projeto pode incentivar outros alunos a 
explorarem mais o tema. O quadro metodológico constitui-se, desde o contexto 
histórico dos canais de comunicação, a um potencial fenômeno midiático 
contemporâneo. O projeto será desenvolvido de cunho qualitativo, com esta buscar 
explicações para determinados questionamentos. Desde o principal: “O que faz dos 
Podcast um diferencial para a publicidade de diversas marcas?”, até os que 
surgiram ao longo da pesquisa: “até quando eles vão resistir ao mercado?” e “quais 
as relações que possui com o rádio e a internet?”. Portanto, serão realizadas 
entrevistas, e a elaboração de pautas para concluir a análise de dados não métricos. 
Em contrapartida, o projeto faz-se necessário o uso de uma abordagem quantitativa, 
vamos analisar as métricas de diversos canais de Podcast que cresceram no país. 
Desse modo, um dos métodos que serão adotados para a realização do projeto será 
a pesquisa bibliográfica. As pesquisas serão fundamentadas de acordo com 
publicações dos autores BORTOLATTO (2020), SILVA (2019) e REIS et al (2019). 
Posteriormente aos dados coletados e a elaboração das pautas, será necessário 
entrar em contato com os possíveis entrevistados para realizar as gravações e para 
que seja assinado o termo de consentimento. Consequentemente, após esta etapa, 
será realizada a análise quantitativa das imagens, edição e finalização.  

 

 

mailto:beatrizalmeidabedendo@gmail.com
mailto:gabriel.domicio@gmail.com


 

 

Palavras-chave: Podcast - Media evolution - Advertising Marketing - Mass 
consumption - Documentary  



 

 

PROJETO CASA REAL 2021 – EQUIPE DE PROJETO, EEXECUÇÃO 
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Moradia digna: local onde se pode sentir a sensação de lar, aconchego, refúgio e 
bem-estar. Direito que todas as famílias e indivíduos deveriam ter acesso. Levando-
se em consideração esse termo e sua importância, surgiu o projeto Casa Real no 
qual visa promover moradias dignas às famílias de baixa renda. No ano de 2021, a 
residência escolhida para fazer parte do Projeto Casa Real do Sr. Eduardo e da Sra. 
Geralda. Esse projeto se divide em diferentes equipes: Projeto, execução e 
documentação; Finanças; Comunicação e Arrecadação de materiais, cada qual com 
um objetivo específico para atingir um propósito no projeto: Conceder uma moradia 
digna a família contemplada. A equipe de Projeto, Execução e Documentação é 
responsável pelo desenvolvimento de um projeto arquitetônico de reforma, contendo 
propostas simples e funcionais de melhorias para a residência da família 
contemplada, de forma que sejam viáveis e de baixo custo, a fim de evitar gastos 
excessivos que poderiam prejudicar ou impedir o andamento e conclusão do projeto; 
Listagem e quantificação dos materiais fundamentais para a execução da obra, que 
após ser desenvolvida é repassada aos demais grupos para que de forma conjunta 
seja feita a arrecadação dos insumos e articulação da mão de obra e execução; o 
Cronograma, para dar andamento de forma organizada e metódica ao projeto, 
servindo de norteador para todas as atividades e, posteriormente, a organização da 
execução da reforma. Cabe também a equipe a organização da documentação, 
necessária referente a organização documental da obra e dos moradores, alunos e 
voluntários participantes, a fim não só de tornar legal toda e qualquer atividade 
desenvolvida durante a execução do projeto, mas também para que todas as 
atividades possam ser divulgadas nos meios de comunicação possíveis, com o 
objetivo de obter patrocínio e doações e demais contribuições, visando a viabilização 
e conclusão da obra. O aprendizado que o projeto nos proporciona, não somente 
nos desafios e nas dificuldades que enfrentamos no processo, nos fazem entrar em 
contato com a vida profissional futura, como arquitetos e urbanistas, mas sobretudo 
contribuir para a melhoria de vida de algumas pessoas que tanto necessitam. 
 
Palavras-chave: Habitação Social; Moradia digna; Projeto e Execução 
Arquitetônica; Documentação. 
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Conhecido como o “País do Futebol”, o Brasil vê a modalidade como o 
principal esporte praticado em suas dependências. Desde os primeiros chutes na 
bola, proporcionados por Charles Miller (ou anteriormente, como apresentado em 
alguns relatos), o jogo encanta os brasileiros e proporciona lazer. Ao redor do 
território nacional milhares de equipes se reúnem para disputar competições 
amadoras ou profissionais. Dentre essas, algumas são consideradas clássicas e 
seus confrontos geram grande expectativa, seja por parte dos apoiadores ou não. 
Responsável por provocar repercussão em todos os níveis, do municipal ao mundial, 
o “Derby Paulista”, jogo disputado entre Corinthians e Palmeiras teve sua primeira 
página escrita em 1917. Com mais de cem anos de enfrentamento, as equipes 
divergem até mesmo no placar geral de vitórias do confronto. Torcedores desses 
clubes, no entanto, às vésperas de se encontraram pela primeira vez em 2020, 
foram negativamente surpreendidos com a pandemia da Covid-19. Em pouco tempo, 
com as medidas restritivas determinadas pelos protocolos de saúde e segurança 
definidos por órgãos competentes, a paralisação das competições esportivas foi 
inevitável. Em uma das piores crises sanitárias, humanitárias e financeiras do 
planeta, o medo, a insegurança e os impactos psicológicos se tornaram comuns no 
período. O futebol, meio de distração e válvula de escape para muitos, não podia 
mais ser praticado e nem assistido, a não ser que por meio de reprises de jogos 
históricos, incluindo Derbies antigos. A volta do esporte veio apenas em julho do 
mesmo ano, ainda sem público, justamente com um confronto entre Palmeiras e 
Corinthians. A torcida pôde voltar aos palcos da principal modalidade do país depois 
de mais de um ano de espera, em outubro de 2021. Este projeto, portanto, tem o 
intuito de planejar a construção de um documentário para acompanhar o retorno dos 
fãs de dois dos principais clubes do país às arquibancadas, com foco nos relatos do 
período de restrições e a volta das exibições, bem como entender os possíveis 
impactos da imprevisibilidade dessas alterações.  
 
 
Palavras-chave: Derby paulista; pandemia; restrições; torcedores. 
 



 

 

REDESIGN DE PROJETO GRÁFICO: 
REGIONALIZAÇÃO DO JOGO MONOPOLY/BANCO IMOBILIÁRIO. 

 
Gabriel Paulo de Souza, Design, gabrielpsouza@outlook.com 
Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves, Docente/Orientador, marcus.goncalves@gmail.com 
 

Estar diante de uma situação sociocultural onde crianças e adolescentes não 
têm conhecimento histórico suficiente para se conectar com o local onde vivem pode 
parecer assustador, principalmente em cidades do interior onde este aspecto 
mostra-se tão valioso. O Brasil se encontra na segunda posição do ranking de 
nações com maior percepção equivocada da população sobre si própria, e parte da 
responsabilidade pode ser atribuída ao constante processo de globalização, que 
acaba por minimizar  aspectos singulares de culturas menores fazendo com que 
percam força e gere uma descontinuidade nas tradições locais. A utilização de jogos 
no ambiente escolar como elemento auxiliar na aprendizagem, é um tópico já 
levantado por diversos pesquisadores. Hoje temos acesso a resultados 
majoritariamente positivos quando se estabelece a relação entre o grau de 
apreensão/retenção da informação, por parte do estudante, se comparado a outras 
práticas mais comumente utilizadas em sala de aula. Visando contornar  tal 
depressão na conexão das novas gerações com suas raízes culturais e diminuir seu 
gradual esquecimento, propõe-se o desenvolvimento de material gráfico, 
caracterizando redesign, do jogo de tabuleiro Monopoly, adicionando elementos 
temáticos relacionados à cultura da cidade de Aparecida, São Paulo; é importante 
enfatizar a já existência de variações oficiais do produto, com foco nas grandes 
capitais nacionais e internacionais, diferindo deste projeto que visa, inicialmente, ser 
inserido em ambiente escolar de caráter municipal. Para o desenvolvimento do 
projeto, é seguido o processo evolutivo de cunho qualitativo presente na 
metodologia apresentada por Bruno Munari, onde é dividido em etapas como 
problemática, coleta e análise de dados, estudo de materiais e construção de 
modelos. É inerente a utilização de práticas oriundas do design thinking em todo o 
processo. São utilizados como recurso de desenvolvimento alguns softwares 
gráficos como Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Autocad e SketchUp. O projeto, 
não concluído, ainda encontra-se em desenvolvimento e se espera que com essa 
atitude, possa contribuir com a valorização e identificação de jovens para com seu 
local de origem. 
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Esse resumo retrata como o artigo faz uma análise da indústria da moda, uma das 

mais poluentes do mundo, gerando muitos impactos negativos para a sociedade, 

como o desperdício, alta demanda de recursos naturais, relações indignas de 

trabalho e contaminação do solo por exemplo, além de outros. Analisando esse 

cenário foi verificado como é possível utilizar a comunicação, especificamente a 

fotografia, como ferramenta poderosa para levar mensagens a respeito do universo 

da moda sustentável buscando promover o consumo consciente. Visto que a 

sociedade contemporânea é majoritariamente imagética, as imagens exercem 

grande influência sobre o consciente dos indivíduos, dessa forma os profissionais da 

área de comunicação são importantes figuras sociais que devem sempre estar 

atentos sobre as pautas relacionadas à sustentabilidade, devido a sociedade atual 

estar vivendo um momento de emergência climática. A sustentabilidade na moda 

deve então tornar-se valor intrínseco na elaboração do trabalho desses profissionais 

e nas decisões de consumo, ampliando cada vez mais a visibilidade ao assunto e 

trazendo prosperidade social, ambiental e econômica por meio de relações de 

trabalho justas, redução de poluentes e menor demanda por recursos naturais como 

a água e o algodão. A moda sustentável é baseada na preservação do meio 

ambiente em todas as suas etapas de produção, buscando, por exemplo, reduzir a 

quantidade de poluentes usados na fabricação dos produtos e minimizando a 

retirada de matérias-primas da natureza. Existem várias maneiras pelas quais a 

moda pode ser sustentável, e nesse artigo será abordado como a moda sustentável 

se expressa por meio da fotografia. 

As imagens consumidas diariamente têm grande poder sobre a decisão dos sujeitos, 

sendo assim, a moda tradicional tem se utilizado desse recurso como importante 



 

 

ferramenta de persuasão influenciando altos índices de compra, já que os signos e 

arquétipos presentes nas imagens geram identificação e acionam gatilhos 

emocionais que levam ao consumo. Na moda sustentável, a fotografia traz o 

conceito de peças ecologicamente corretas, utilizando modelos, buscando trazer 

representatividade e uma ambientação natural, urbana ou feita a partir de materiais 

reutilizados, na intenção de disseminar uma ideologia sustentável. Assim, será 

apresentado o conceito de moda, trazendo o impacto causado no meio ambiente e 

aceitação da sociedade, conhecendo os benefícios da prática sustentável para a 

fomentação de um consumo mais consciente. 
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Este trabalho aborda a temática do tabu da sexualidade feminina, que mostra-
se como um reflexo da construção de representações criadas pela sociedade 
patriarcal para as mulheres. O machismo, um sistema de representação e 
dominação, é uma característica importante para entender por que a maioria das 
questões ligadas a esse grupo minoritário são consideradas como tabu. Dessa 
forma, essa estrutura social machista impôs, por muito tempo, restrições de ações e 
comportamentos para as mulheres, sendo considerado tabu qualquer cisão destas 
pré-determinações.Tais imposições refletem no comportamento feminino perante o 
corpo social e induzem uma repressão dos desejos e necessidades das mulheres, o 
que acarreta em uma construção fictícia, ou melhor, na criação de estereótipos de 
diferenciação dos traços comportamentais de mulheres e homens. Estes 
estereótipos refletem diretamente a contenção do acesso da mulher a sua própria 
sexualidade uma vez que, constroem a ideia, errônea, de que a figura feminina não 
possui a necessidade sexual que o homem possui, e tal construção pode ser 
exemplificada nas frases: “homem faz sexo e mulher faz amor” e “os homens sentem 
muito mais tesão do que mulheres”. A restrição da mulher à sua própria sexualidade 
gera um ciclo de tabu (restrição - construção - verdade) que ocasiona a 
desinformação sexual, privação de prazeres, desconhecimento do próprio corpo, 
exposição da sexualidade e até o abuso sexual. Nesse contexto, a pesquisa analisa 
referenciais teóricos de cunho científico, com teses, dissertações, artigos e livros 
para o desenvolvimento do estudo acerca do tabu da sexualidade feminina. Como 
produto desta pesquisa, foi desenvolvida uma grande reportagem, denominada “M 
de Tabu”, baseando-se em pesquisas bibliográficas, descritivas e utilizando-se do 
método e prática jornalística de entrevistas. A pesquisa visa informar sobre a 
sexualidade feminina com cunho jornalístico e produzir uma reportagem televisiva 
para contar a história do processo de descoberta, de algumas mulheres, da sua 
sexualidade. Além disso, espera-se desmistificar, com a reportagem ideias 
machistas enraizadas e compreender que tornar a sexualidade como feminina como 
um tabu, é um dos motivos capazes de gerar problemas que abarcam a saúde 
sexual e psíquica de muitas mulheres.   
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Esse artigo trata do desenvolvimento das habilidades de escrita, leitura e 
compreensão de textos literários, tratando de forma específica o gênero conto e não 
literários, sendo o audiovisual e imagens/figuras os meios mais utilizados. A análise 
proposta visa esclarecer sobre a temática policial e noir na literatura e em diversos 
outros grupos, com foco na produção de contos que abordem essa estética 
perceptual característica, a partir da compreensão do aluno sobre sua subjetividade 
e das relações interpessoais. Para que essa compreensão seja completa, o trabalho 
abordará a passagem dessa estética e temática por outros pontos literários, como as 
HQs, e sua relação e conexão, assim, com a estética presente, vívida e firmada no 
campo cinematográfico. Além disso, a fim de construir e implantar as competências 
e habilidades necessárias para que essa plástica seja reconhecida, analisada e 
replicada dentro de uma classificação textual específica, viu-se a necessidade de 
trabalhar com exemplos que estão inseridos de forma natural no cotidiano de muitos 
jovens, utilizando-se, então, de um repertório que passará do clássico ao atual, 
trazendo assim mais naturalidade a assimilação, além de inseri-los diretamente na 
discussão, facilitando as trocas e os dizeres. Assim, por meio dessa compreensão 
de mundos e de estrutura, o indivíduo poderá externar suas ideias e sua 
aplicabilidade em outros contextos, sendo capaz de significar e ressignificar o que foi 
estudado e absorvido em sala de aula, utilizando, assim, da observação para criar 
novas expressões dentro do que é tido como conteúdo programático. Sendo, então, 
possível dar uma nova roupagem e inserir outros tipos de temáticas ao se tratar do 
gênero conto e abrir espaço a outros conteúdos menos usuais em sala de aula e, 
mesmo assim, muito presentes na vida cotidiana de muitos estudantes. Este 
trabalho deseja tornar a leitura, dentro e fora da sala de aula, em uma tarefa 
prazerosa ao evocar elementos conhecidos e populares na internet dentro de uma 
estrutura muito utilizada pelos autores, incentivando, também, a leitura para além de 
sua função na educação, tornando-a aliada e necessária a todos. 
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Alfredo Bosi, crítico e historiador de literatura, investigou o processo de 
construção do discurso poético relacionando a palavra ao vínculo de uma imagem. 
Em seu texto “Imagem, Discurso”, posteriormente inserido na obra “O Ser e o Tempo 
da Poesia”, aprimorou a retórica literária acerca de uma leitura mais eficaz sobre 
obras de cunho poético. Dessa maneira, Bosi elucidou que o envolvimento da poesia 
decorre de um fluxo mental, próprio do ser humano, que por meio da memória e da 
imaginação causa o aprofundamento da palavra, considerando o discurso a uma 
matriz de sentido e ritmo. O poeta é o instigador de interpretações de sentidos a 
partir das palavras empregadas no discurso, pois são elas que proporcionam uma 
experiência visual por meio da mensagem. Para compreender isso, relacionou-se a 
retórica de Alfredo Bosi ao poema de Frederico Barbosa, pois este se utiliza de 
recursos que norteiam a complexidade das letras no fazer poético. O escritor 
Frederico Barbosa, um dos mais importantes nomes da poesia brasileira 
contemporânea, dedica-se ao estudo da inflexão de palavras mediado pela questão 
da poética e seu estado na pós-modernidade. Seus poemas têm sido traduzidos e 
publicados em diversos países. Foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti em 2005 
pela obra “Brasibraseiro (Landy)”, compartilhado com Antonio Risério. Além disso, 
contribuiu na implantação da Biblioteca de São Paulo no Carandiru. A análise de seu 
poema permite a percepção acerca da preocupação do léxico e do sintático a fim de 
transmitir a mensagem por meio da imagem que é induzida ao leitor, adicionando 
sentidos ao mesmo poema, seja na primeira leitura ou nas que se sucedem. A 
brincadeira com a imagem, construída por meio de palavras, faz com que tanto a 
forma quanto o discurso poético se apresentem de maneiras inovadoras. Portanto, a 
partir da imagem inserida no discurso poético, considerando sua amplitude de 
sentidos, pretende-se demonstrar que o leitor realiza sua experiência com a palavra 
e a sua memória, segundo a teoria de Bosi.  
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Os jogos estão sendo cada vez mais usados pelos professores a fim de estimular e 
desenvolver habilidades em seus alunos. De uma maneira geral e contextualizada 
trata-se de uma atividade livre, divertida e que traz uma série de significado e 
desenvolvimento para quem a pratica. Possui ainda um grande valor social, pois 
possibilita diversos meios de aprendizagens educacionais, pois favorecendo no que 
tange os campos do desenvolvimento corporal, do estímulo da vida psíquica e da 
inteligência, da adaptação ao grupo, e preparando a criança para viver em 
sociedade, participando e questionando os pressupostos das relações sociais tais 
como estão postos. O objetivo principal desse trabalho consiste no desenvolvimento 
de um jogo com base nos biomas brasileiros, com foco nas plantas nativas e 
exóticas, a fim de não somente auxiliar os docentes da área de Ciências Biológicas 
na hora de ministrar suas aulas, mas também os alunos com sua aprendizagem no 
seu cotidiano escolar. O jogo intitulado como “Trilha dos Biomas e suas Plantinhas”, 
tem um estilo de jogo bastante conhecida entre os estudantes, o jogo é um tabuleiro 
do tipo “trilha”, que toma pouco tempo para ser explicado e aplicado, além que gera 
uma grande socialização entre os alunos e professores. Como metodologia do 
trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os biomas brasileiros, as 
plantas exóticas e nativas mais comuns no Brasil e a utilização de jogos para melhor 
compreendimento dos conteúdos didáticos. Com base no material encontrado 
desenvolveu-se o jogo “Trilha dos Biomas e suas plantinhas” para que professores e 
alunos apliquem na prática tudo que foi ensinado. O tabuleiro foi produzido com 
dimensão de 60 cm x 25 cm em papelão cinza e apresenta 36 “casas”, com o mapa 
dos biomas nacionais. Foram confeccionados 4 pinos, um dado, e 72 cartas. O uso 
do jogo de tabuleiro como ferramenta de educação promove o aprender brincando, 
colocando o aluno como protagonista, com a interação direta entre um grupo de 
jogadores, favorecendo assim a ação do professor como facilitador do processo de 
criação do ambiente lúdico.  
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No final do ano de 2019, foi identificado um novo vírus que ocasionou um surto onde 
se originou e se espalhou para diversos países do mundo ocorrendo uma pandemia 
e trouxe diferentes impactos, o coronavírus (SARS- -CoV-2), causador da Covid-19. 
Umas das complicações mais graves que o SARS-CoV-2 provoca é a insuficiência 
respiratória grave que resulta em um desequilíbrio entre o trabalho respiratório 
imposto versus a força e/ou resistência ventilatória. Muitas das vezes, precisa-se 
intubar o paciente e colocá-lo em um ventilador mecânico. Quando há melhora 
clínica é realizada a extubação na qual muitas das vezes há complicações devida a 
agitação do paciente, considerado como preditores clínicos de falha no memento da 
extubação. A musicoterapia dentro da portaria nº 849, de 27 de março de 2017, 
inclui como uma política nacional de prática integrativa e complementar, fazendo 
com que esse recurso seja utilizado para o cuidado juntamente com outras práticas, 
a qual promove o relaxamento, conforto e prazer no convívio social. Dessa forma, a 
musicoterapia por meio dos seus elementos musicais como ritmo, a harmonia e a 
melodia são capazes de provocar alterações fisiológicas em quem à escuta, a trazer 
benefícios para quem utiliza como o controle da ansiedade estresse. Objetivo: 
apresentar a musicoterapia como opção para amenizar o estresse dos intubados 
durante a extubação.  Métodos: revisão bibliográfica referente aos benefícios que a 
musicoterapia pode contribuir para a extubação de pacientes diagnosticado com 
Covid-19. Resultados e discussões: a música é uma linguagem universal, peculiar 
ao ser humano, que proporciona partilha de emoções, afetos, fortalecendo as 
relações humanas. Além disso, promove a empatia e o prazer nesse 
relacionamento, despertando memórias emocionais, sendo um instrumento para 
alcançar sentimentos, por vezes inatingíveis de outro modo. Sendo assim, o efeito 
benéfico da música, devidamente aplicada, na estabilização dos dados vitais, na 
adequação do estado sono/vigília, na transição alimentar, no ganho de peso, na 
redução do estresse, na interação com o meio, no desenvolvimento psicológico e 
cognitivo, além do bem-estar evidenciado por expressões faciais de prazer e 
vocalização Considerações finais: ficou evidente que a musicoterapia pode ser 
uma opção para amenizar o estresse dos intubados durante a extubação, nos casos 
de pacientes cometidos pelo Covid-19. 
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Tendo em vista que para garantir um bom desempenho do profissional muito se 
está relacionado com a qualidade das ferramentas proporcionadas ao mesmo, cabe 
ao designer desenvolver propostas inovadoras de similares que já estão presentes 
no mercado, tomando como base as necessidades de seu público alvo. Para o 
desenvolvimento de um projeto de produto gráfico editorial, as propostas de novas 
alternativas que tendem a ter um sistema de segmento para o trabalho, devem ser 
pautadas na ética social, ambiental e também inclusiva. É, também, de 
responsabilidade do profissional encarregado do projeto, planejar produtos 
orientados à motivação socioambiental, apresentando ao mercado um produto que 
seja economicamente viável e ambientalmente benéfico. Desta forma, o presente 
projeto tem por objetivo propor um redesign do material gráfico editorial de um 
instrumento de avaliação psicológica, o Teste Visomotor Gestáltico de Bender (BG), 
investigando as características dos produtos concorrentes, analisando a matéria 
prima utilizada no projeto gráfico editorial dos similares, propondo novas alternativas 
e funcionalidades ao produto. Objetiva-se também abordar os conceitos do 
Ecodesign para o desenvolvimento do produto, investigando alternativas de 
substituição de materiais convencionais que tornam o produto e sua embalagem 
não reciclável, abordando também os conceitos do Design Social que visa 
considerar os custos para segmentos de mercado e desenvolver o protótipo para 
validação, refinamentos e para a melhor visualização do produto proposto. Pesquisa 
de cunho qualitativo e de caráter exploratório, foi conduzida por meio do método 
científico de pesquisa por indução, na qual aplicou-se a metodologia projetual 
adaptada de Bruno Munari (1981), onde realizou-se um levantamento por meio da 
análise síncrona, estrutural e material dos produtos mercadológicos, na qual 
observou-se a ausência de estudos recentes sobre o tema, a ausência de 
motivação socioambiental e a falta de zelo com os produtos que apresentam 
qualidade inferior e são propícios ao desgaste, eventualmente necessitando de 
serem descartados após um curto prazo de uso pelos profissionais da área da 
saúde mental e pelos profissionais da área da educação infantil. Contudo, por meio 
das investigações e por meio do protótipo a ser concluído, espera-se que os 
resultados sejam capazes de atender os objetivos mencionados e com a proposta 
do redesign do material gráfico editorial seja socioambientalmente viável e benéfico, 
fazendo com que o descarte e reposição do mesmo sejam evitados pelos 
profissionais que utilizam do instrumento como ferramenta principal de trabalho e 
sem ultrapassar os valores no custo de fabricação e de venda.  
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mailto:bittencourtgiovanna373@gmail.com
mailto:marcus.goncalves@gmail.com


 

 

 

CINEMA POLÍTICO FEMINISTA 
 
Giovanna Santos Rossetti de Carvalho, Rádio, TV e Internet, carvgx@gmail.com 
 
 

O presente projeto tem como objetivo desenvolver a temática do cinema político 
feminista por meio de um documentário poético participativo. A fim de enriquecer a 
discussão, a pesquisa, visa abordar além do recorte de gênero, a 
interseccionalidade de violências sociais, como opressões motivadas por raça e/ou 
classe. A participação da mulher no mercado de trabalho representa uma importante 
conquista para a independência financeira, e por conseguinte, exerce influência 
direta na luta pela emancipação. Além disto, o cinema, como meio de expressão 
cultural, é responsável por transmitir ideais e experiências de seus criadores. Nesse 
sentido, a pesquisa prioriza uma análise crítica das estatísticas de 
representatividade disponibilizadas por órgãos competentes na área e busca 
contextualizar as implicações de tais números na vigência de um imaginário coletivo 
patriarcal, dentro e fora dos produtos audiovisuais. O estudo paralelo do cenário 
cultural e material, por meio dos dados, viabiliza o levantamento de questões acerca 
da representatividade. Dado isso, é possível delinear a necessidade de ações que 
busquem transformar o cinema em um espaço de luta e teorização diversas. A partir 
de tal abordagem, o documentário propõe uma abstração do cinema alternativo, 
provindo de narrativas plurais,  escoando por suas importâncias referentes à 
sociedade e cultura. A fim de aproximar a realidade exposta no produto com nossa 
vivência, as entrevistas serão realizadas com mulheres atuantes na área audiovisual 
no Vale do Paraíba. A condução da pesquisa será executada não apenas por meio 
da revisão bibliográfica, mas também fazendo uso de uma abordagem crítica 
cinematográfica, considerando o peso de determinadas obras para a edificação do 
arcabouço cultural. No que tange a expectativa social referente aos comportamentos 
e estigmas, espera-se alcançar um debate reflexivo com a atribuição de um caráter 
transformador  na indústria cinematográfica. Em suma, o trabalho almeja acima de 
tudo revelar e valorizar as vivências das mulheres na cadeia produtiva audiovisual, 
elucidando o vínculo entre a sociedade e a sétima arte, expondo a inevitabilidade da 
transgressão cultural.  
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A sociedade tem se preocupado muito com os padrões estéticos, pois a 
estética não é só cuidar da aparência, é cuidar das pessoas, da auto estima e 
emocional, mostrando como os tratamentos estéticos podem fazer isso em nossa 
vida e por esse motivo a procura nas clinicas estéticas para a realização de 
tratamentos tem sido muito grande. Uma situação que incomoda principalmente as 
mulheres é a gordura localizada, que se concentra nas regiões do abdômen, coxa e 
quadril, e isso acontece por causa de um distúrbio de irregularidade do tecido 
conjuntivo adiposo podendo ter origem diversas como genética, postural e/ou 
circulatório.  Outro tópico importante é conhecer a fisiologia do tecido adiposo e 
anatomia e saber avaliar o cliente, com isso o profissional irá aplicar com maior 
segurança os recursos que foi determinado ao paciente. A concentração do tecido 
adiposo nas regiões do corpo varia conforme o sexo, pois nos homens as células 
adiposas se acumulam na região do abdômen, porem nas mulheres o tecido adiposo 
pode ocorrer através de influências de acordo com o biótipo, classificado como 
ginoide, quando o acúmulo se dá em metade inferior do corpo, e androide, quando o 
acúmulo se dá em metade superior do corpo, sendo este mais comum nos homens. 
O tecido adiposo em excesso, pode se tornar um problema serio de saúde, poruqe 
pode desenvolver doenças como cardíacas, coronárias, hipertensões, diabetes e 
alguns tipos de câncer.Com isso, o tratamento para gordura localizada é o grande 
foco das clínicas de estética, tendo vários recursos utilizados para diminuir e tratar 
as disfunções estéticas nesse processo o mais procurado são as técnicas de 
eletroterapia.É importante destacar que para a eficácia do tratamento em nosso 
organismo recomenda-se ter uma vida saudável com alimentação balanceada e a 
pratica de atividades físicas. Este projeto, tem como objetivo apresentar a eficácia 
dos cinco principais tratamentos para gordura localizada, através de revisão 
bibliográfica em livros e artigos. 
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Este resumo constitui-se do Trabalho de Graduação a ser apresentado em 
2022. A evolução é um processo inevitável em qualquer área e isso não seria 
diferente com a indústria fonográfica. Com a chegada da internet essa evolução 
contudo teve um avanço exponencial, trazendo debates que sempre existiram, mas 
que ganharam mais força no atual cenário. O tema vem sendo abordado cada vez 
mais pelos estudiosos, porém quando se trata da parte monetária e da valorização 
do artista e da sua arte o assunto acaba se tornando algo esquecido por muitos. 
Tendo como referências pesquisas de cunho científico, como artigos, livros e teses, 
essa pesquisa gerou como produto o artigo “A nova indústria: uma introdução à era 
do streaming e seus desdobramentos na indústria fonográfica.”, que tem como 
objetivo narrar a evolução da indústria fonográfica desde seu surgimento, dando 
ênfase nas características impostas que perduram até os dias de hoje. Além da 
utilização da utilização de dados e pesquisas mostrando essa evolução, foi tido 
como referência estudos e entrevistas com músicos sobre as formas de pagamento 
para as suas prestações de serviços e sua valorização no meio onde trabalham, 
principalmente os artistas independentes. Finalizando o artigo é feita uma leve 
introdução à uma das cantoras mais influentes da atual indústria fonográfica, Taylor 
Swift. São postos dados mostrando sua relevância no meio, além da utilização do 
conceito de mártir, herói e celebridade que foi costurado por toda sua carreira até os 
dias atuais, onde ela enfrentou uma batalha com uma das maiores plataformas de 
streaming de músicas, que será explorado com mais detalhes no projeto final. Com 
isso é esperado que esse artigo gere uma discussão sobre a forma como os artistas 
são desvalorizados, principalmente os independentes e como isso pode ser mudado 
dentro da nossa realidade moderna e volátil, tanto no meio acadêmico e social. 
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O intestino é composto por milhares de micro-organismos que são essenciais para o 
funcionamento correto das diversas estruturas do corpo humano, onde a falta deles 
pode causar um desequilíbrio conhecido por disbiose intestinal. Esse desequilíbrio 
pode ser causado por diversas situações, inclusive o uso irracional de antibióticos, 
pelo fato do fármaco atacar diretamente a microbiota intestinal. Estudos recentes 
apontam a disbiose como possível causa em algumas patologias, como obesidade e 
depressão, distúrbios tão discutidos atualmente. Uma forma viável utilizada para o 
restabelecimento da microbiota em casos de desequilíbrios são os prebióticos e 
probióticos que podem ser adquiridos por meio de uma alimentação balanceada e 
também com o uso de suplementos. Dentro desse contexto, de promoção da saúde 
diante da disbiose intestinal, sugere-se a exposição de ideias por meio de recursos 
audiovisuais. A utilização de meios audiovisuais não é apenas um recurso didático, 
mas também a um caminho para se criar um novo meio que auxilia a construção de 
conhecimento. Este presente trabalho tem como finalidade informar os professores, 
profissionais e alunos da área da saúde a respeito da disbiose intestinal induzida 
pelo uso irracional de antibióticos, com intuito de promover a conscientização e a 
promoção da saúde de uma forma multidisciplinar, utilizando recursos audiovisuais, 
com intenção de uma didática superior as convencionais. A metodologia de 
desenvolvimento do projeto, caracterizou-se como exploratória. Após a definição do 
tema “Disbiose intestinal induzida por antibióticos, buscou-se estudar diversos 
autores que contribuem significativamente com o tema, para então, entender quais 
os aspectos devem ser abordados na produção do vídeo a ser adotado como 
recurso de conscientização e promoção a saúde. Foi utilizado para realizar a revisão 
bibliográfica as seguintes bases de dados: PubMed, SciELO e Google Scholar. Esse 
estudo não tem a pretensão de definir um resultado, mas elaborar um material 
midiático educativo voltado para professores, profissionais e alunos da área da 
saúde, um dos muitos desafios da popularização da informação correta direcionada 
para a saúde é aproximar do cotidiano das pessoas os conceitos e as informações 
científicas de maneira simples e de fácil acesso. 
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No final do ano de 2019, foi identificado um novo vírus que ocasionou um surto onde 
se originou e se espalhou para diversos países do mundo ocorrendo uma pandemia 
e trouxe diferentes impactos, o coronavírus (SARS- -CoV-2), causador da Covid-19. 
Umas das complicações mais graves que o SARS-CoV-2 provoca é a insuficiência 
respiratória grave que resulta em um desequilíbrio entre o trabalho respiratório 
imposto versus a força e/ou resistência ventilatória. Muitas das vezes, precisa-se 
intubar o paciente e colocá-lo em um ventilador mecânico. Quando há melhora 
clínica é realizada a extubação na qual muitas das vezes há complicações devida  
agitação do paciente, considerado como preditores clínicos de falha no momento da 
extubação. A musicoterapia dentro da portaria nº 849, de 27 de março de 2017, 
inclui como uma política nacional de prática integrativa e complementar, fazendo 
com que esse recurso seja utilizado para o cuidado juntamente com outras práticas, 
a qual promove o relaxamento, conforto e prazer no convívio social. Dessa forma, a 
musicoterapia por meio dos seus elementos musicais como ritmo, a harmonia e a 
melodia são capazes de provocar alterações fisiológicas em quem à escuta, a trazer 
benefícios para quem utiliza como o controle da ansiedade e estresse. Objetivo: 
apresentar a musicoterapia como opção para amenizar o estresse dos intubados 
durante a extubação.  Métodos: revisão bibliográfica referente aos benefícios que a 
musicoterapia pode contribuir para a extubação de pacientes diagnosticado com 
Covid-19. Resultados e discussões: a música é uma linguagem universal, peculiar 
ao ser humano, que proporciona partilha de emoções, afetos, fortalecendo as 
relações humanas. Além disso, promove a empatia e o prazer nesse 
relacionamento, despertando memórias emocionais, sendo um instrumento para 
alcançar sentimentos, por vezes inatingíveis de outro modo. Sendo assim, o efeito 
benéfico da música, devidamente aplicada, na estabilização dos dados vitais, na 
adequação do estado sono/vigília, na transição alimentar, no ganho de peso, na 
redução do estresse, na interação com o meio, no desenvolvimento psicológico e 
cognitivo, além do bem-estar evidenciado por expressões faciais de prazer e 
vocalização Considerações finais: ficou evidente que a musicoterapia pode ser 
uma opção para amenizar o estresse dos intubados durante a extubação, nos casos 
de pacientes cometidos pelo Covid-19. 
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A IMPORTÂNCIA NARRATIVA DO SOM NO CINEMA 
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No meio midiático, as construções dos produtos são sempre intencionadas a 
despertar algo em seu público-alvo. Por intermédio da sensibilização no consumidor 
desses meios, podem surgir reações das mais diversas – nostalgia, remorso, alegria, 
apreensão etc. –. O som nos filmes se mostra fator primordial dado o seu peso 
dramático e técnico, de forma que é destacado este componente que também é 
narrativo, responsável por aflorar os sentimentos e transportar ainda mais os 
ouvintes para as histórias apresentadas, enraizando nos indivíduos traços da obra 
que poderão ser despertados no simples ato de ouvir uma canção a ela associada. 
Portanto, propõe-se observar de que forma o elemento sonoro contribui e influencia 
na narrativa cinematográfica. A sétima arte, como é designado o cinema, é um setor 
da indústria artística que está em constante procura por inovações e maneiras de 
tornar os produtos finais atemporais e memoráveis. Explorar e analisar os elementos 
que formam as cinematografias sempre serão pertinentes, e os arranjos sonoros são 
elementos-chave, que moldam e ressignificam obras. Percorrendo as noções das 
percepções humanas acerca do som, abordagens de manipulação do som para 
inserção nas narrativas, a culminância do cinema musical e arranjos exemplares no 
quesito atemporalidade de sua mensagem. Tudo isto por intermédio de uma 
abordagem exploratória da bibliografia existente com caráter qualitativo dos dados 
encontrados, ao que se percebe as múltiplas abordagens técnicas e criativas que o 
som do cinema se propõe a realizar, servindo de potencializador da ação e da 
emoção. E que, por fim, conclui-se nessa premissa, sobretudo com o musical que 
traçou com os elementos auditivos, sua forma característica de moldar as nuances 
das histórias apresentadas, repletas de sentido e emoção. Nessa vertente, as trilhas 
sonoras alcançaram um patamar de destaque nas obras do cinema, elevando muitas 
destas a característica de serem atemporais, muito pela iconicidade com que foram 
apresentadas. 
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Esporte eletrônico, ciberesporte ou eSports, são alguns nomes usados para 

as competições organizadas de jogos eletrônicos. Os gêneros mais comuns 

associados com esportes eletrônicos são os de FPS (jogos de tiro), luta, futebol e 

moba (jogos de estratégia). Os eSports têm origem no início da década de 70, com a 

realização das “Olimpíadas Intergaláticas de Spacewar”, uma das primeiras 

competições de computador, na Universidade de Stamford, que logo depois 

começou a ter muita relevância para a época por ser algo diferente e inovador. 

Atualmente, estamos em um período em que o esporte eletrônico, conhecido como 

eSports, está em uma ascensão, com grandes números de fãs e equipes cada dia 

mais profissionais, atraindo mais patrocinadores e empresas com interesse em 

investir nessa nova modalidade, os eSports ou esportes eletrônicos referem-se a 

competições de jogos eletrônicos nas quais os jogadores fazem parte de um time 

profissional e são assistidos por uma audiência presencial ou on-line, através de 

diversas plataformas de streaming on-line ou na TV que começou a investir nesse 

cenário de games. Além das empresas que começaram a investir nesse novo 

cenário, têm também os jogadores de futebol e times que começaram a criar 

equipes para esse seguimento; o esporte eletrônico vem ganhando cada vez mais 

visibilidade da mídia e mostrando que a modalidade não é só uma perda de tempo 

que muitos falavam e sim uma forma de investimentos para as empresas e um 

sonho de viver de jogos para essa nova geração de games, que antes sonhava em 

ser jogador de futebol, hoje as crianças estão mais ligadas aos games do que 

mesmo os esportes tradicionais. Assim o objetivo dessa pesquisa é expor como que 

os esportes eletrônicos vêm crescendo e também mostrar como funciona suas 

competições e que os esportes eletrônicos está se tornando uma ferramenta de 

trabalho. Mediante aos resultados da pesquisa, os objetivos foram cumpridos por 



 

 

conseguir mostrar como os esportes eletrônico não são mais apenas um jogo e sim 

uma nova ferramenta de trabalho, não só como jogadores, mas como influencers, 

youtubers, criadores de conteúdo, streamers entre outras. 
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Este artigo científico tem como o seu principal objetivo detalhar fatos sobre o 
jornalismo esportivo no Brasil. Sabemos que o futebol é um dos esportes mais 
famosos na qual a população brasileira é apaixonada, graças a esse, e outros 
esportes o Jornalismo esportivo conseguiu ganhar certa relevância. A comunicação 
é primordial para nossa sobrevivência, e temos o total conhecimento disso, desde os 
primórdios já existia a comunicação através de gestos e até mesmo gritos. Claro, 
com o desenvolvimento da humanidade os meios de comunicação e 
aprendizado  foram ganhando certa evolução. A graduação e especialização foi se 
tornando um dos meios para se tornar um profissional do campo. A coerência, 
expressividade e competência são três características primordiais a serem prezadas. 
Pouco se acreditava que uma manchete esportiva pudesse estampar um jornal, 
alguns anos atrás era algo de outro mundo ver esporte nos jornais. No nosso 
contexto atual, agora já existem programas que são exclusivos para esportes, canais 
que são destinados também para esse tipo de conteúdo, com jornalistas 
especializados no assunto e esportistas aposentados . Em uma comparação simples 
com alguns anos atrás, o crescimento do interesse das pessoas sobre jornalismo 
esportivo e esportes resultou em um grande aumento. Nesse contexto, nosso artigo 
resultou na junção de teorias comprovadas sobre autores de obras literárias, onde 
conseguimos comprovar sobre as dificuldades de um comunicador nesse meio. A 
principal delas é certamente conseguir ganhar espaço e reconhecimento, como já 
citado, no começo o esporte não era algo bem aceito por algumas partes na nossa 
atualidade. O presente artigo, ainda teve o objetivo de falar sobre o atrelamento 
existente entre esporte e marketing. Em qualquer esporte, o marketing sempre é um 
dos focos principais, não importa como ele seja feito ele sempre terá uma certa 
ligação. Levando - se em consideração esses aspectos, espera - se que um debate 
sobre o jornalismo esportivo e sua importância seja realizado. Ao longo desses anos, 
o jornalismo esportivo vem crescendo ainda mais, devido ao aumento de 
competições e esportes no planeta todo esse meio ganhou muita força, com 
coberturas de olimpíadas, copas do mundo, competições nacionais e internacionais, 
um reflexo desse crescimento surreal é a atenção que os jornais, revistas e materiais 
online dão para as modalidades mais famosas de esporte da sua região e país.  
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A RESILIÊNCIA E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL AO REDOR DA 
HISTÓRIA E A IMPORTÂNCIA DE SEUS DESENVOLVIMENTOS 

PARA A CONTEMPORANEIDADE 
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Resumo: 

Este projeto de pesquisa possui como objetivo apresentar a proposta, o 

desenvolvimento e os resultados esperados de uma sequência didática 

destinada às turmas dos três anos do ensino médio (1° , 2° e 3°), justificando-

se pela imperiosa necessidade de colocar em prática os conhecimentos, as 

didáticas, as metodologias, e principalmente as interdisciplinaridades 

estudados (as) e debatidos (as) durante as formações literárias e culturais 

ocorridas durante o ano de 2021 através do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) do curso de Letras do UNIFATEA (Centro 

Universitário Teresa D'Ávila), que devido à pandemia de Covid-19, 

aconteceram de forma remota pela plataforma Google Meet. Na sequência 

didática desenvolvida, será apresentado e discutido um dos temas mais 

recorrentes atualmente tanto no âmbito educacional, quanto no social, a 

resiliência e a inteligência emocional. Com uma metodologia didática na qual 

se faz presente a apresentação, análise e discussão de materiais artísticos 

como livros, filmes e músicas marcantes, contextualizados (as) e relacionados 

(as) ao tema, juntamente com a instruída presença e contribuição dos 

professores de cada disciplina relacionada à proposta e às obras (literatura, 

história, filosofia e sociologia), a sequência busca enfatizar a importância da 

resiliência e da inteligência emocional nos dias atuais, suas relações e 

contextualizações com eventos históricos, além da relevância de suas 

aplicações não apenas na sala de aula, mas também em todos planos nos 

quais as exigências da contemporaneidade se fazem presentes. 
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O presente trabalho, trata-se de uma pesquisa qualitativa e analítica sobre a 
gastronomia vale-paraibana, suas origens e principais manifestações culturais não 
apenas de maneira global, mas também de forma regional. O trabalho aborda, 
portanto, a culinária como reflexo político social procurando entender os impactos da 
mesma na sociedade contemporânea, tendo como principal objetivo evidenciar a 
importância da gastronomia como agente turístico regional bem como seu papel vital 
no cultivo das tradições e do produtor e comércio locais, uma vez que a região Vale-
Paraibana manifesta grandes tendências de mercado turístico gastronômico, já que 
explora seus recursos naturais e métodos de fabricação alimentícia artesanal e 
histórica, ou seja, com elementos e preparos que seguem a maneira tradicional de 
preparo e consumo antepassada. É importante frisar que a pesquisa abrange ainda 
os hábitos de consumo popular e a relação entre a comida, cultura e saúde quando 
observada sobre o aspecto nutricional e histórico. Para compreender melhor os 
fenômenos citados durante todos o processo de pesquisa, o trabalho utiliza ainda de 
um estudo acerca de produtos audiovisuais modernos para serem veiculados em 
ambiente digitais, como as plataformas do Facebook e Youtube que visam 
compreender a linguagem, abordagem e técnicas empregadas no processo de 
produção do tópico culinário ao redor do mundo, seja de uma série, web-série ou 
longa-metragem. A Pesquisa parte de uma análise minuciosa entre dois importantes 
produtos audiovisuais encontrados em uma plataforma streaming, a Netflix, cujo 
conteúdo acaba sendo tratado diretamente sobre os princípios da gastronomia, 
sendo eles a série Chef’s Table e Dal, Gordura, Acidez e Calor, ambas veiculadas 
pela plataforma de streaming Netflix. Espera-se deste trabalho, por fim, que seja 
possível a fundamentação teórica e técnica básica para a construção de uma web-
série que aborde as manifestações culturais gastronômicas do Vale bem como a 
elaboração de uma pesquisa a ser utilizada como trabalho de graduação.  
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CURSO DE FORMAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA 
ALUNOS DO PROGRAMA PIBID 

 

Juliana Da Silva Resende, Letras, julianasilvaresende391@gmail.com 

 

Resumo: 
A literatura infantil desde o antepassado é um marco na vida e educação das 
crianças, a qual através da história era vista muito além do que uma simples 
narração, tornando-se um momento que zelava pela aprendizagem e ensinamento 
sobre as tradições das tribos para as novas gerações. Entretanto, apesar de ser 
contemplada como um ato nobre, requer meios, habilidades e modos para ser 
realizada, o que na ausência dessas observações podem acarretar em falhas na 
transmissão da mensagem que a história deseja passar, juntamente a perda da sua 
essência e naturalidade. Considerando esses motivos é que se observa a 
necessidade de valorizar e aprimorar a forma com que o professor contará as 
histórias em sala de aula. Os alunos que desejam atuar na educação infantil 
precisam estar cientes e dar importância para esse fato, já que, serão profissionais 
que mediarão o conhecimento às crianças, será aquele que tornará acessível a 
compreensão e incentivara o interesse pela literatura. Baseando-se nisso, realizou-
se a formação em contação de histórias com os estudantes de licenciatura em 
Letras - Português e Inglês do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), do Centro Universitário Tereza D'Ávilla, Lorena – SP, aplicado 
pela Prof. Me. Olga Arantes, a qual utilizou como referencial teórico o livro A Arte de 
Ler e Contar Histórias, Malba Tahan (1964), onde durante a formação tiveram a 
oportunidade de preparar uma história para ser contada aos demais colegas da 
turma, empregando e complementando as histórias com as técnicas e aprendizados 
que tiveram ao decorrer do curso. A partir desse curso de formação e 
conhecimentos adquiridos, os estudantes de licenciatura poderão criar e 
desenvolver materiais pedagógicos relacionado à língua portuguesa e literatura para 
lucidar com as crianças as narrativas ouvidas, para que esse momento se torne 
especial e significativo para elas. 
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O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa sobre a cerveja artesanal, 
suas origens e principais manifestações culturais e tem como principal objetivo o 
desenvolvimento de um plano de comunicação para uma Cervejaria na cidade de 
Cunha e cuja identidade foi criada para este trabalho. Para que seja possível atingir 
os objetivos do trabalho, utiliza-se de bases de marketing e planejamento, essenciais 
para as microempresas atuais. Com a nova realidade do mercado atual, é possível 
notar que ainda existe um grande espaço para a inovação na comunidade brasileira. 
Sendo assim, é interessante colocar em pauta a inovação do mercado, para que ele 
continue fluindo constantemente, em cima de algo que irá trazer frutos positivos para 
as empresas que querem crescer nos próximos anos, dentro do segmento de 
turismo, gastronomia e principalmente na produção e consumo de cervejas 
artesanais, já que é perceptível o aumento exponencial da procura dos produtos 
citados ao longo da pesquisa. Colocar o mundo digital e físico para trabalhar em 
harmonia, para uma ação coorporativa, destinada à captação de novos clientes, é 
fundamental para o enriquecimento de resultados positivos feito pelo marketing 
comercial. É importante frisar que ainda que a empresa citada ao longo do projeto 
seja fictícia, a linguagem e abordagem do plano de comunicação é baseada em 
fatos e dados de marcas reais, portanto, pode ser utilizado em empresas que 
estejam na fase inicial da implementação do setor marketing ou para aquelas que 
desejam mudar seu posicionamento perante o público alvo, sendo que o processo 
de revitalização é crucial para a nova realidade, conseguindo desempenhar um 
papel que consiga cruzar o espaço obscuro formado pela pandemia, deliberando 
novas ações digitais. Sendo que a estratégia comercial voltada para as empresas de 
cerveja artesanal, junto à sua cultura regional e ou nacional, pode ser vista como um 
ecossistema em constante expansão por meio do enraizamento do plano de 
comunicação e a exploração de fatores externos.   
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A arte e técnica de organizar, criar e modificar ambientes significa mais do 
que somente servir para abrigar de maneira funcional e criativa os diversos tipos de 
ofícios humanos, a relação que se desenvolve com o espaço vai muito além de algo 
superficial, é um vinculo de intimidade, uma troca constante de ações, capaz de 
estimular sensações, as quais afetam diretamente nas atividades mentais, e 
consequentemente no comportamento dos indivíduos. Destacando conceitos 
relacionados e psicologia ambiental sob uma abordagem simbiótica da conexão 
entre usuários e espaços, a tese em questão busca soluções arquitetônicas para a 
elaboração de um centro médico voltado ao público juvenil, que necessita de 
atendimento especializado, sobretudo aos que se referem à saúde mental, na região 
de Guaratinguetá onde a proposta será estabelecida. O estudo além de investigar o 
papel da psiquiatria, dos procedimentos adotados e de que maneira eles podem ser 
direcionados para esse público, terá como finalidade, relacionar a arquitetura com a 
pediatria e a psiquiatria, investigando a maneira com que o ambiente interfere no 
comportamento, e de que modo pode auxiliar no tratamento e na melhora de 
pacientes, com o intuito de inseri-los novamente à sociedade, integrando áreas de 
análise através de um espaço único, revolucionário e transformador, com o propósito 
de acolher, e oferecer um local que abrigue diversos tipos de especialistas de áreas 
variadas da medicina pediátrica e de tratamentos, a partir de diretrizes que visem à 
interatividade e conforto, não somente paciente, mas também dos acompanhantes e 
da equipe médica, fazendo com que as intervenções proporcionem resultados mais 
satisfatórios, atendendo ao programa de necessidades. O projeto utiliza conceitos da 
humanização de ambientes hospitalares em conjunto com outras vertentes 
arquitetônicas, a fim de contribuir, amparar e intensificar os recursos terapêuticos, 
através da concepção de uma atmosfera projetada para torná-los mais efetivos, 
evitando a segregação de pacientes perante a sociedade, respeitando suas 
individualidades, quebrando barreiras do preconceito e mudando a percepção que 
se tem sobre a temática.  
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Este artigo teve por finalidade analisar os impactos da pandemia de Sars-Cov-2 

(COVID-19) na indústria cinematográfica, com base em dados coletados durante o 

período em que o vírus impactou a produção, distribuição e rentabilidade de filmes e 

estúdios, majoritariamente nos EUA. Podendo servir como base para o debate e 

desenvolvimento de outros artigos dentro das áreas das ciências da comunicação, 

econômica e social. A indústria cinematográfica tem como intuito trazer 

informações, entretenimento e representatividade. Mas devido à crise ocasionada 

pelo Sars-Cov-2 (COVID-19) vários setores da sociedade foram afetados de 

maneira drástica, e o meio cinematográfico foi um deles, se diminuiu a captação de 

renda, novas filmagens e lançamento de novos produtos. A indústria teve que se 

adaptar muito com a pandemia. Desde a produção, onde antes muitos artistas e 

funcionários tinham que estar envolvidos para que o resultado fosse possível, e com 

a pandemia isto não era mais uma opção. Até economicamente, já que os filmes 

agora não poderiam passar nas salas de cinema, antes da pandemia as duas 

primeiras semanas de exibição de um filme costumava pagar o custo total da 



 

 

produção, por conta disso muitos estúdios tiveram que ou remanejar suas datas de 

lançamento ou migrarem para o streaming como meio de driblar essa situação. 

Os fãs de obras cinematográfica também tiveram que achar novos meios de 

consumir suas obras de áudio visual, o que acabou aumentado ainda mais a 

popularidade dos serviços de streaming, e levando então a diminuição do consumo 

das produções em salas de cinema, trazendo então o questionamento do quanto 

algo pode impactar uma sociedade por completo, e até quando o cinema irá resistir 

e se será substituído pelos serviços de streaming. Por fim, esperasse que esse 

artigo consiga analisar o efeito que pandemia teve na indústria cinematográfica e se 

ela de fato acelerou mudança para as plataformas de streaming. 
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Os medicamentos são substâncias desenvolvidas com a finalidade de auxiliar 
na cura, profilaxia, diagnóstico e na melhora da qualidade de vida se utilizados de 
forma consciente, com a devida orientação. A população em geral é afetada pela 
prática da automedicação, por vezes utilizados de forma inadequada, culminam em 
intoxicações medicamentosas, mascaramento de doenças, resultando em um 
grande problema de saúde pública no Brasil, desde as não intencionais, que se 
tornaram uma das principais causas de atendimento em emergência pediátrica, 
acometendo principalmente as crianças de faixa etária de 0 a 5 anos. O Brasil é um 
dos maiores consumidores de medicamentos do mundo, com isso cada vez mais 
vem crescendo a pratica da automedicação. Um dos aspectos que levam a prática 
da automedicação vem sendo a influência por amigos, familiares e a internet, que 
cada dia mais influência com a cura milagrosa, as pessoas procuram no meio mais 
fácil que é a internet, ao invés de procurar o sistema de saúde e atendimento médico 
para a devida avaliação. Observou-se que grande parte do uso de forma irracional 
de medicamentos que variam de benzodiazepínicos, antibióticos, anti-inflamatórios, 
que são administrados de forma a espelhar-se nos medicamentos usados por 
adultos, baseados em cálculos por idade, peso, com produtos não preparados 
especificamente para o público infantil, com carência de testes e bases científicas 
suficientes para que seu uso seja seguro para crianças. Esta é uma grande 
problemática e se faz necessário discutirmos sobre este tema, para amenizar os 
danos na saúde da população pediátrica. Desta forma, é de extrema importância a 
atuação do profissional farmacêutico, visando a diminuição de uso inadequado dos 
medicamentos, as reações adversas, os riscos e intoxicações, aumentando a 
aderência ao tratamento de forma correta pelos pacientes. Esperamos com esse 
trabalho enfatizar a importância do acompanhamento por profissionais, mas não se 
limitando somente a isso, os estudos utilizados apontam uma grande falha no 
sistema de saúde, essa falha atinge desde os meios de produção dos fármacos à 
falta de estudos relacionados com a idade, sendo o foco as dosagens e o 
entendimento fisiológico do corpo em formação. 
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Levando em consideração que identidade pode ser definida como um sentido de que 
temos algo que nos pertence, de que algo forma o que somos, a pesquisa foi 
motivada para compreender as lendas que permeiam o imaginário do povo 
valeparaibano e assim valorizar e reafirmar a identidade local. A região que fica 
entre São Paulo e Rio de Janeiro e é cortada pelo Rio Paraíba do Sul tem muitas 
histórias para contar. Cerca de trezentos anos atrás o local passou a ser habitado e 
recebeu gente de muitos lugares, pessoas que vieram trabalhar e morar em 
diferentes épocas. O local serviu de passagem para os bandeirantes que partiam em 
busca de tesouros e escravos. Houve o período das plantações de cana de açúcar, 
o transporte de ouro mineiro, além das grandes fazendas de café. O vale foi cruzado 
também por tropeiros que transportavam açúcar, café e todo tipo de mercadoria. 
Todos esses fatores contribuíram para o surgimento das histórias e lendas. Almas 
penadas, assombrações e personagens passaram a habitar o imaginário da 
população constituindo um universo cultural imenso e rico. O objetivo deste estudo 
foi produzir uma série de podcasts - “Causando no Vale do Paraíba” - que aborda os 
mitos, crendices, causos e lendas urbanas do Vale com o intuito de preservar a 
riqueza cultural da região. Além de compreender a identidade e o imaginário popular 
por meio das narrativas das lendas urbanas impedindo que essas histórias que 
constituem a cultura de um povo caiam no esquecimento. O projeto mescla 
informações sobre a constituição do elemento cultura no desenvolvimento da 
humanidade, bem como as características locais das histórias que delineiam a 
identidade de um povo. Entre tantas as histórias que o povo do Vale do Paraíba 
conta, foram escolhidas quatro narrativas para nortear o trabalho - a lenda do Saci, 
do Corpo Seco, da Loira do Banheiro de Guaratinguetá e da Cobra Grande de 
Jacareí. Após a construção e embasamento teórico do projeto, deu-se início à 
construção técnica do podcast, onde foi possível colocar em prática elementos 
jornalísticos aprendidos durante o período de graduação, passando pelas etapas de 
pré-produção (preparo), produção (a gravação e a narração propriamente ditas) e a 
pós-produção (finalização do material e a sua alocação em plataforma de streaming 
que possibilitaria a sua execução pelo público). Os resultados deste estudo 
permitem concluir que ao compreender o imaginário é possível entender a sociedade 
e sua cultura. 
 
Palavras-chave: lendas urbanas; mitos; identidade; cultura; imaginário popular. 



 

 

ESTRÁTEGIAS DE APRENDIZAGEM ADOTADAS POR 
ESTUDANTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19. 
 

 
Profª Drª Ciliana Antero Guimarães Da Silva, Enfermeira, cilianafatea@gmail.com 
Academico Kassia de Sá Pinheiro, Enfermagem, pinheirok739@gmail.com 
Academico: Anna Júlia Alves Galvão Freire, Enfermagem, annajuliaagfreire@gmail.com 
 

Comparando a linha de pensamento da frase “ Não é o mais forte que 
sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta ás mudanças.”, de 
Charles Darwin em 1963, tal citação nunca fez tanto sentido quanto na atualidade, 
diante das inúmeras mudanças e dificuldades enfrentadas por todo o mundo frente a 
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19), mesmo com tanta tecnologia e 
evolução da ciência o mundo precisou parar e se adaptar a algo completamente 
novo, foram necessárias mudanças imediatas em diferentes pontos e todos muito 
importantes, um deles foi a educação. Nesse sentido, o presente estudo tem por 
objetivo: identificar quais são as estratégias de aprendizagem adotadas pelos 
acadêmicos de enfermagem durante a pandemia por Covid-19. Metodologia: Trata-
se de uma revisão de literatura, qualitativa, realizada nas bases de dados eletrônicas 
BVS e SCIELO, no período de 2016 a 2021.Resultados e discussões: A 
enfermagem assenta numa articulação entre o conhecimento teórico e o domínio 
prático, tendo como pano de fundo cenários de grande complexidade, onde os 
estudantes de enfermagem, aprendizes de uma arte e de uma profissão, mobilizam 
conhecimentos diversos, sejam do ponto de vista ético, estético, pessoal, reflexivo e 
sociopolítico (Henriques,2020; apud Alarcão, 2001; Carper, 1992; Chinn, 
2011).Conclusão: Evidenciou-se que mesmo que as aulas EAD tenha uma 
semelhança com as aulas emergenciais remotas, síncronas e assíncronas não é a 
mesma coisa, pois as aulas EAD são planejadas para serem ministradas a distância 
e o ensino remoto emergencial foi só um momento que foi necessário adaptar-se. As 
aulas remotas emergenciais não foram apenas uma estratégia de ensino, foi 
também uma estratégia de aprendizagem para os acadêmicos de enfermagem, 
também foi necessário que o acadêmico interagisse para que houvesse uma via de 
mão dupla e acontecesse o aprendizado. 
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O artigo aborda o impacto cultural e social da cultura geek na sociedade pós 

modernista, tendo enfoque no mercado de consumo e sua intervenção no 

parâmetro comportamental de grupos sociais. Baseando-se principalmente no 

pensamento do sociólogo Zygmunt Bauman, procura explicar e relacionar os 

acontecimentos da sociedade líquida, marcada pela instabilidade e 

efemeridade de relacionamentos, onde devido a esses relacionamentos pouco 

duradouros, cria-se a necessidade de consumo dada vez maior, acometendo 

no indivíduo um sentimento de isolamento e distanciamento de ligações 

emocionais fortes e duradouras com outros. Logo, qualquer pequeno vínculo 

que traga o sentimento de compartilhamento de gostos ou identidade torna-se 

de extrema importância para viventes da sociedade líquida, pois mesmo que de 

maneira efêmera trará a sensação de integridade e pertencimento. A 

comunidade geek, sendo uma das que mais cresceram na atualidade em vista 

da grande demanda de conteúdo pop e inovações tecnológicas a serem 

desenvolvidas, ainda traz um preceito popular desenvolvido a gerações que 

nada condiz com a realidade dos dias atuais, o artigo busca descobrir a origem 

deles e a mudança da tribo social ao longo dos anos, destacando os principais 

impulsionadores da sua instalação na contemporaneidade. Com as novas 

tendências de mercado que se renovam cada vez mais rápido, é necessário 

que haja um estudo documentado que estabeleça devidamente todos os 

conceitos e suas influências no meio de consumo bem como na sociedade. A 

cultura geek hoje está presente em todo lugar, determinar parâmetros e 

estipular segmentos do mercado é essencial para que se alcance um êxito de 

vendas. A pesquisa científica aborda um assunto corriqueiro que pertence a 

realidade de milhões de pessoas, o que as aproxima com um dos diversos 

campos da comunicação, ajudando alunos iniciantes a se familiarizarem com 

os temas e suas aplicações, além de ser uma maneira prática de abordar 

temáticas desenvolvidas em salas de aula. 
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta a cidade de Aparecida, cidade de perfil católico, apesar de também 
ser uma terra que convive com mais religiões. O trabalho, em o propósito de mostrar a história da 
cidade de Aparecida os primeiros acontecimentos acerca da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
de a sua aparição até a construção da primeira igreja oficial. A ideia central é mostrar as riquezas e 
história aos leitores, enriquecendo o aprendizado de uma forma mais lúdica e divertida, aprendendo 
as curiosidades da cidade e da conhecida basílica, conseguindo assim resgatar á população por meio 
do passado da cidade. Além disso, é importante lembrar que as religiões são parte importante da 
memória cultural e do desenvolvimento histórico de todas as sociedades.  O e-book apresentado 
entendera que a religião tem um papel de extrema importância na cidade de aparecida, nos trazendo 
conhecimentos antigos e como a basílica se tornou tão importante assim. Defendemos, portanto, a 
religião que tem um estudo histórico da origem religiosa muito ampla. Entendemos que o conhecer é 
diferente de acreditar, no entanto, vale ressaltar que é importante conhecer a diversidade e saber 
respeitar as crenças individuais de cada ser humano. 
 

Palavras-chave: Aparecida, Basílica, Religião, e-book, Nossa Senhora Aparecida 

 

ABSTRACT 
 
This work will present the city of Aparecida do Norte, a city in which it is very Catholic, although it is 
also a land where there are more religions, with the theme that approaches religion, curiosities of the 
city mentioned. In this work, the purpose of this work is to show the history of the city of Aparecida. 
This Archive refers to the first events concerning the image of Nossa Senhora Aparecida, from its 
appearance to the construction of its first official church. The central idea is to show the richness and 
stories to readers, thus enriching learning in a more playful and fun way, learning the curiosities of the 
city itself and the great known basilica of Our Lady of Aparecida, thus managing to raise awareness 
through the past of the city of appeared. Furthermore, it is important to remember that religions are an 
important part of the cultural memory and historical development of all societies. The e-book 
presented will understand that religion has an extremely important role in the city of aparecida, 
bringing us ancient knowledge and how the basilica became so important. We defend, therefore, a 
religion that has a very broad historical study of religious origin. We understand that knowing is 
different from believing, however, it is important to emphasize that it is important to know diversity and 
know how to respect the individual beliefs of each human being. 
 
Keywords: Aparecida, Basilica, Religion, e-book.



 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento religioso é sustentado pela fé religiosa, ou seja, a crença de 

que todos os fenômenos acontecem pela vontade de entidades. Por esse motivo, o 

conhecimento religioso apresenta explicações dogmáticas que não podem ser 

refutadas.  Ao redor do mundo, o conhecimento religioso é organizado em diferentes 

religiões que possuem seus próprios conjuntos de crenças, rituais e códigos morais, 

a exemplo do cristianismo, islamismo, hinduísmos, judaísmo, no nosso caso irão 

conhecer a história da construção da basílica edificada na cidade de Aparecida, 

situada no Vale do Paraíba, município do Estado de São Paulo e como a religião de 

população católica.  As reflexões obtidas por esse trabalho é de extrema importância 

para o nosso conhecimento. O estudo dado tem o intuito de acrescentar 

conhecimentos na vida das pessoas, mostrando a grande história que a cidade de 

aparecida nos traz, desde o início da história como todos sabemos, A região mudou 

drasticamente após o ano de 1717, quando dois pescadores encontraram a imagem 

de Nossa Senhora da Conceição Aparecida enquanto pescavam no Rio Paraíba. A 

base do estudo religioso deste trabalho contribui para o conhecimento histórico de 

grande importância aos católicos, trazendo uma riqueza da cidade e todos os 

recursos obtidos pelo tempo. A diversidade religiosa, presente na sociedade, é um 

espaço para tratar a importância dos fundamentos individuais de cada ser humano. 

Nisto, a crença deve levar em consideração não apenas os objetivos por ela 

fundamentados, mas, também, considerar o outro com respeito, dentro dos direitos 

que envolvem a sociedade como um todo. Ninguém deve ser forçado a acreditar nos 

ideais que são de outro, no entanto, vale ressaltar que o respeito à humanidade do 

outro é extremamente importante para a formação do sujeito, como cidadão em uma 

diversidade cultural. 

 
2. METODOLOGIA 

 
No ano de 2020, Centro Universitário Teresa D’Ávila, constituiu um projeto 

com o 4º semestre de alunos do curso de Pedagogia, consistindo em um e-book na 



 

 

qual cada aluno seria sorteado a uma cidade selecionada, pela orientadora do curso, 

a proposta seguida por todos, é estudar a cidade sorteada e ter o Maximo de 

conhecimentos obtidos e passar o projeto. O projeto citado passa por meses em 

andamento e com reuniões realizados as sextas-feiras, já o e-book seguinte mostra 

a história e as tradições de sua cidade. Com a realização do sorteio realizado pela 

Profa. Dra. Maria Cristina Marcelino, ficou marcado que eu Kathleen Sabrina 

Capucho de Moura, iria produzir o e-book da cidade de Aparecida na qual irei relatar 

historias tradições e religiões, abordando historias mais conhecida da cidade, na 

qual seria o encontra da imagem de Maria no rio por dois pescadores. O projeto será 

projetado ao um público geral, para obter conhecimentos da cidade, na qual 

apresentaremos um leque de opções de pontos turísticos, assim como pousadas e 

lugares para se alimentar durante a estadia. O inicial do projeto será ampliar o 

conhecimento da história de aparecida, mostrando como e quando começou as 

construções da basílica e gerar umas curiosidades. 

Ao finalizar o e-book, gostaríamos de entender o nosso publico através de 

questionário, na qual captaremos o lado positivo e negativo, para que assim 

conseguir melhorar cada vez mais, a finalidade do e-book é passar informações e 

conhecimentos da cidade para os crianças e jovens, assim criando um maior 

interesse para conhecer a cidade. Para a melhoria do projeto, realizamos perguntas 

sobre o efeito que o e-book na educação, na qual podemos analisar e desenvolver 

melhor. Foram realizadas 10 (dez) questões para visão o questionamento do publico 

após a leitura do projeto. 

1) Sabemos que a cidade de Aparecida é bastante conhecida por conta da 

religiosidade e pela basílica, que reúnem vários fies, conte-me o dia que é 

comemorado o dia da Padroeira Nossa Senhora? 

2) A capela de velas é conhecida por fieis passarem por lá, por qual motivo os 

fieis passam pela capela? 

3) Você achou o material lúdico? 



 

 

4) O e-book é um material online e pode ser aplicado em diversos lugares. Você 

aplicaria em casa com seus filhos? 

5) Você encontra algum desafio para a utilização desse material em sala de 

aula? Quais? 

6) Você considera os jogos apresentados no e-book divertidos e de fácil 

resolução? 

7) As informações foram bem distribuídas pelo e-book? 

8) O que você achou do e-book? Dê sua opinião. 

9) Você acha que o e-book foi apresentado de forma didática? 

10) Em um resumo pequeno, relate sua experiência com esse e-book, com 

experiência nos jogos, conhecimentos entre outros motivos. 

 
3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
O ano de 2020 foi de grandes desafios para todos nós, como dito cima, a 

universidade se encarregou de nos propor um projeto, muito interessante, a algumas 

semanas depois desse projeto ser apresentado a nos, o mundo entrou em uma 

paralisação, na qual um vírus (COVID-19) tomou conta do mundo, nos se adaptação 

a viver de um modo restrito, vivendo de medo, por um longo momento de 

quarentena, a readaptação é algo que nos tira da zona de conforto, nos deixa com 

medo e inseguros do futuro, mas devemos sempre nos manter com pensamentos 

positivos, e nesse caso era um pouco mais complexo, ainda por conta de trabalho, 

faculdade, não sabíamos o dia do amanhã mas continuando com o pensamento 

positivo, demos graças a tecnologia que nos ajudou muito nessa batalha, trabalho 

de home Office e estudando através disso, portando para a realização desse projeto 

a internet foi nossa grande aliada. 

E-book obtido foi Aparecida, onde a cidade já é muito conhecida pelo seu 

templo, na qual vem inúmeras pessoas vem de fora para conhecer e trazer suas 

intenções a basílica. Por mas que seja uma cidade conhecida, o e-book tem seus 

conhecimentos particulares e ate mesmo como se localizar caso uma pessoa se 

interesse pela cidade, mostrando assim restauras hotéis e além da basílica outros 



 

 

pontos turísticos, a ideia do e-book é de conhecimento geral, trazendo assim um 

pouco mais dos conhecimentos que já temos. A base do projeto se inicia com os 

conhecimentos da cidade, ao longo do e-book observamos algumas curiosidades e 

interesses particulares, ao final temos uma série de jogos educativos para o público 

infantil, sendo assim podemos utilizando como ferramenta de estudo para jovens e 

crianças.  

Após meses de trabalho, estudos e conhecimentos obtidos, gostaríamos de 

expor o projeto e assim ter a base do publico recebendo o conhecimento, na qual 

podemos ter aquela troca de conhecimento e opiniões, o processo de criação o 

intuito é poder ter a base pedagógica de ensino, passar o conhecimento ao próximo. 

Visando a importância de saber a opinião de leitores, criamos um questionário 

aberto ao publico para captar os feedback para que assim, o projeto venha ser 

evoluído, podemos dizer que foi 100% o esperado do questionário, na qual foi 

esperado a satisfação do publico, veja abaixo algumas resposta positivas do publico.  

 

Figura 1 – Imagem Autoral  

 

 

Figura 2 – Imagem Autoral  

 

 

Figura 3 – Imagem Autoral 



 

 

  

As imagens a cima mostra algumas perguntas realizadas no Google forms, e 

analisamos a satisfação do público, nos dando assim a certeza que o projeto seguirá 

com o intuito de aprendizagem e conhecimento aos jovens. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A sociedade em geral é fruto de inúmeras manifestações culturais e religiosas, por 

isso todas as religiões devem ser tratadas de forma respeitosa, sendo aberta à 

discussão nos espaços não só escolares, mas sim se integrando no meio diverso, 

promovendo jovens e adultos a conhecimento da religião citada no projeto, além de 

valorizar o credo e a fé de todos os envolvidos. É nesse contexto que deixando 

nosso legado ao projeto, contribuindo com o aumento de conhecimento a cidade de 

aparecida, mostrando o crescimento e história da basílica.  
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A DECADÊNCIA DE JORNAIS IMPRESSOS NO BRASIL 
 
Kayan Borges de Oliveira, Jornalismo, kayanborgesoliveira@gmail.com 
 

Este trabalho destina-se a analisar a decadência dos principais jornais 
impressos do Brasil, compreendendo a linha do tempo desde o apogeu até o 
declínio desses periódicos. A imprensa chegou ao Brasil mais de dois séculos atrás, 
junto com a família real portuguesa no ano de 1808. Contudo, durante esses mais 
de 200 anos, muitos são os casos de crises, adversidades e falência na mídia 
impressa, sendo raros os casos de desenvolvimento de modelos sustentáveis que 
conseguissem manter a perenidade das publicações sem a necessidade de um 
mecenas ou aproximação com o governo e subserviência estatal. Os modelos de 
negócio, isto é, a distribuição e linha editorial dos jornais, tiveram que ir se 
desenvolvendo ao longo do tempo para acompanhar a constante evolução da 
sociedade e a maneira como essa se relaciona com os fatos e com o imediatismo da 
notícia, mas nem sempre o modus operandi das empresas buscava fornecer ao 
leitor aquilo que ela desejava e queria, mas sim atender a interesses políticos e/ou 
econômicos. Essa dissonância entre o que era almejado pelo público consumidor e 
o que de fato era entregue foi tida como de baixa relevância pelos grandes 
conglomerados de mídia, mas foi alimentando prejuízos profundos e danos quase 
que irreversíveis no longo prazo. Dessa maneira, a pesquisa analisa referenciais 
teóricos publicados através de livros, dissertações, artigos, bem como textos 
publicados nos próprios jornais que abrangem o tema central da monografia, com 
objetivo de compreender a relação dos jornais com a sociedade, governo e 
economia ao longo das décadas.  Por meio desta abordagem, a pesquisa visa 
alcançar a compreensão das causas e consequencias acerca do declínio da 
quantidade de exemplares distribuídos no mercado, bem como, a dificuldade de 
grandes veículos de lidarem com a concorrência da internet e se adaptarem a ela. 
Por fim, espera-se que a pesquisa contribua para o debate e estimule a reflexão 
sobre os rumos que esse setor da imprensa tomou no Brasil nos últimos anos. 

 
 
Palavras-chave: Jornalismo; Mídia Impressa; Jornais 
 



 

 

ESTUPRO COMO ARMA DE GUERRA: ABUSO SEXUAL COMO 
FORMA DE PODER  

 
Laís de Souza Ferreira, Jornalismo, laissouzafer@hotmail.com 
Orientador: Me. Miguel Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 
 
Este trabalho tem como objetivo identificar os fatores históricos que levam a cultura 
do estupro a eternizar-se socialmente, mais designadamente os estupros como 
táticas belicosas em áreas de conflitos, bem como apresentar a importância do 
jornalismo investigativo e do jornalismo de dados para a divulgação de informações 
e expor o papel do jornalista na denúncia de tais crimes. O estupro como arma de 
guerra não é uma tática particular de combates contemporâneos, este ato forçado 
data desde o princípio da evolução humana, passando por mudanças culturais ao 
longo da história, como nas grandes civilizações na qual os abusos sexuais eram 
considerados recompensas de guerra, passando a ser uma forma de poder sobre as 
vítimas derrotadas. O fato de que por um extenso período da história as mulheres 
fossem consideradas propriedades de seus pais e em seguida de seus maridos 
ajuda a entender como o estupro como forma de poder era uma prática banal, na 
qual os corpos femininos acabam por assumir um papel característico em conflitos 
armados, se tornando o “campo de guerra” em si. Em alguns lugares a violência de 
gênero e o estupro como arma de guerra são tão institucionalizados que se tornam 
algo do cotidiano. Centenas de mulheres são violentadas em áreas de conflito. 
Durante estes conflitos, o estupro é utilizado de modo sucessivo como um artifício da 
guerra psicológica, com a finalidade de humilhar o oponente e afligir sua moral. 
Abusos de guerra são muitas vezes constantes e sistemáticas, e os líderes militares 
diversas vezes estimulam a violação sexual. Além das cicatrizes psicológicas 
carregadas pelas vítimas, em geral mulheres, em decorrência do ato coagido e 
criminoso a que foram expostas, muitas vezes, estas mulheres acabam por enfrentar 
julgamentos sociais que as estigmam e segregam de sua comunidade e resulta na 
própria reestruturação social dos locais afetados. O jornalista tem um papel decisivo 
na denúncia de crimes ao divulgar para o mundo os impactos sociais causados por 
atos violentos em áreas de conflito.  

 
 

 
Palavras-chave: Estupro de guerra; Violência de gênero; Áreas de conflito. 
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PROJETO DE VOLUNTARIADO: EDUCADORES SEM FRONTEIRAS  

 
Laís Viviane Ribeiro Teixeira, Graduanda  Enfermagem /UNIFATEA,  lais.viviane05@hotmail.com  
Me. Mara Filomena Falavigna, Docente/UNIFATEA ,  marafachini@yahoo.com.br  
Dr.  Marco Aurélio Tupinambá Viana Filho ,  Docente/UNIFATEA, marco.tupinamba@gmail.com  
Dra. Silvana Soares, Docente/UNIFATEA  e Instituto São Jose, ssoaresfma@yahoo.com.br  
 

O VIDES São Paulo, em parceria com a Inspetoria Santa Catarina de Sena e 
a Visitadoria Rainha da Paz, de Luanda Angola, promoveu um Projeto de 
Voluntariado Internacional durante o ano de 2019, denominado “Educadores sem 
Fronteiras”. O objetivo foi a Capacitação Pedagógica Pastoral dos Educadores e 
Gestores das Escolas das Irmãs Salesianas de Angola. Os critérios de seleção dos 
candidatos para composição da Equipe de Voluntários foram: ser educador da rede 
Salesiana Brasileira de Ensino ou do UNIFATEA; ter conhecimentos teóricos e 
práticos do Sistema Preventivo de Dom Bosco; capacidade de trabalhar em equipe; 
ser alegre, ter saúde física e mental, disposição para viver com simplicidade; estar 
aberto aos valores do  VIDES: vida, paz, justiça, liberdade, solidariedade, esperança, 
interculturalidade, interrreligiosidade, independente da cultura religiosa e status 
social. A primeira etapa foi à inscrição on line com a participação de vinte e cinco 
professores, seguida de etapa presencial e publicação da lista oficial dos dez 
escolhidos. Foram realizadas Reuniões Periódicas Mensais para a Formação dos 
Educadores sem Fronteiras com os objetivos de: fortalecer os laços de integração 
entre a equipe de voluntários  VIDES, vivenciar valores da espiritualidade e 
pedagogia salesiana, discutir e planejar as ações e conteúdos dos seminários, 
reconhecer e interiorizar os valores e tradições culturais de Angola, especificar as 
características de Cacuaco e Luena, apresentar os cuidados de saúde e 
ambientação e gravar os vídeos promocionais, totalizando cinco encontros. A equipe 
de doze voluntários esteve composta por dez professores com experiência 
profissional nas áreas de: história, filosofia, letras, artes visuais, psicopedagogia, 
ensino religioso, matemática, biologia, educação especial e enfermagem e duas 
Filhas de Maria Auxiliadora. Foi subdividida em dois grupos, respeitando a formação 
dos mesmos, para garantir o desenvolvimento das temáticas dos seminários de 
maneira semelhante, nas cidades de Luanda e Luena.  Os Seminários para a 
Formação dos Professores foram realizados entre 17 a 22 de julho de 2019 com os 
temas: Perspectivas da Educação Hoje; Contribuições da Pedagogia Salesiana para 
uma formação Integral; Educador Salesiano no Mundo Contemporâneo: 
Antropologia e o Cuidado com a Casa Comum; Educação e Novas Propostas 
Metodológicas a partir das Tecnologias e Comunicação; Saúde, Educação Inclusiva 
e Qualidade de Vida; Ensino Religioso nas Escolas Salesianas, com total de 250 
participantes e os  Seminários para a Formação de Gestores, durante os dias 23 a 
27 de julho de 2019 com o enfoque nos processos de Gestão Educativa na Escola 
Salesiana com 50 participantes. 
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Laisa Maria de Deus Oliveira – Unifatea - Letras  

 

Resumo 

 

Ler um livro, antes de dormir, na hora do café ou durante uma tarde chuvosa pode ser um dos 
maiores prazeres já descobertos do mundo. Este artigo, além de uma forte indicação de um 
autor plausível (Machado de Assis, escritor brasileiro e considerado por muitos críticos), te fará 
refletir um pouco a importância da leitura em sua vida. 
 

Será desenvolvida a história de “Helena”, protagonista de um romance publicado em 1876, 
marcado por sua perpassada irônica, negativista e sombria. A trama, se passa no século XIX, 
transcorre em uma sequência linear.  
 

“Helena”, se filia a uma história de amor proibido e da profanação de um dogma religioso. O 
seu sofrimento amoroso é o sofrimento da impossibilidade da nação o que teria levado o autor 
ao uso da linguagem alegórica.  
 

A Literatura brasileira, quebrando a afirmação unívoca cria um estilo experimental multi-som e multi-
tendência. A obra de Machado de Assis, divide-se em duas fases distintas, embora um seja um 
complemento do outro: a fase de aprendizagem, onde elementos de romance aparecem; estágio de 
maturidade em que um tipo especial de literatura pode ser chamado de "Realismo Machard". Portanto, 
a maioria dos romances de Machado de Assis é inspirada em investigações pessoais e observações 
da família de forma diferente dos romances maduros. Estilo de romance a primeira fase ainda é 
romântica, mas pertence ao romantismo moderado. Ainda nesta fase, Machado de Assis não abusou 
de adjetivos ou Frase longa. No entanto, a partir do estilo do romantismo burguês, ele manteve a 
descrição do caráter da classe combina a dignidade moral do indivíduo com a conquista do privilégio 
econômico da classe. 
 

 Ler fantasia, romance, suspense, etc. Sempre enriquecerá seu vocabulário, sua mente e sua 
visão de pessoas e mundo. Leia! 
 

 

Ser uma leitora romântica, assim como eu, tem seus privilégios. Descobri a minha paixão por 
leitura ainda muito nova e “Helena”, foi uma das primeiras obras que li e logo me apaixonei. 
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PROJETO DE INCENTIVO À LEITURA POR MEIO DO GÊNERO 

DISCURSIVO JORNAL 
 
Lara Garcez de Paula, Letras, laragarcez@hotmail.com 
Neide Aparecida Arruda de Oliveira, Letras, mnoliveira9@gmail.com   
 

O incentivo à leitura urge no Brasil, consoante o Indicador de Alfabetismo 
Funcional (Inaf) do ano de 2018 “Com efeito, 13% daqueles que chegam ou 
concluem o Ensino Médio podem ser caracterizados como Analfabetos Funcionais. 
Por outro lado, apenas um terço (34%) das pessoas que atingem o nível superior 
podem ser consideradas proficientes pela escala do Inaf”, devido a isso esse artigo 
busca trazer uma sequência didática a qual incentiva os estudantes a ler por meio 
do gênero discursivo notícia, com o aporte teórico de uma pesquisa de cunho 
bibliográfico pautada em Rojo (2009), Rojo (2013), Brasil (2018) e Santaella 
(2012).Essa reflexão, bem como a sequência didática para o incentivo à leitura de 
jornais, sobretudo de notícias, de forma crítica em sala de aula. O primeiro contato 
com essa temática foi por meio da formação, ofertada pelo Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) no ano de 2021, “mediação e estratégias de 
leitura na contemporaneidade”, realizada nos meses de fevereiro e março, 
ministrada pelo Professor Mestrando Danilo Passos via google meet, de forma 
remota devido ao distanciamento social causado pela pandemia de COVID-19. 
Durante os encontros, por meio de aula expositiva dialogada, o docente mostrava-
nos os slides, lia os principais trechos de obras essenciais à temática, tais como o 
texto “O direito à literatura” de Antonio Candido, partes destacadas de livros de 
Roxane Rojo, Roger Chartier, a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” etc. 
Ademais, O letramento imagético é preponderante para uma boa formação cidadã, 
além disso, interpretar fotografias pode ser desafiador, inclusive no meio jornalístico, 
consoante Sousa e Cunha em seu artigo publicado em 2013 uma das dificuldades 
em relação a interpretação de imagens é “ultrapassar a mera descrição dos 
elementos denotativos, pela simples listagem de objetos e personagens presentes, 
[...] ou seja, o significado simbólico além do vínculo óbvio entre o objeto e o sentido”, 
isto é, conseguir analisar as fotografias de forma crítica, percebendo como o 
contexto, ângulo, iluminação e afins influenciam em sua composição. Por fim, este 
trabalho não tem como objetivo esgotar as opções de como os professores de língua 
portuguesa podem trabalhar o tema, mas sim servir como uma ferramenta para 
inspirá-los em seu trabalho como agentes de mudança social. 
 
Palavras-chave: Formação leitora; multiletramentos; educação básica. 
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MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DO ENVELHECIMENTO 

FACIAL. 
 

 
Nome: Lara Santana Vasconcelos, estética e cosmética, lara02satanna@gmail.com 
Nome: Suzana Helen de Oliveira Silva, estética e cosmética, 
suzana.helen15@outlook.com.br 
 

 

A pele assim como os outros órgãos, ao longo dos anos, sofre alterações fisiológicas 
que provocam declínio em suas funções, causando o envelhecimento, que é um 
conjunto de alterações inevitáveis que ocorrem progressivamente em nosso 
organismo, além disso nossa pele reveste todo o corpo com a função de separar e 
proteger o meio interno do meio externo. Por estar todo o tempo exposta a qualquer 
fator sofre alterações que a tira do seu estado de normalidade, resultando em 
marcas, sinais e afecções como sinais de envelhecimento, sulcos, rugas, cicatrizes 
atróficas, dentre outras. São alterações puramente estéticas, sem acarretar danos à 
saúde do indivíduo, no entanto seu aspecto pode influenciar negativamente a vida 
social e o modo como a pessoa se vê. Assim, existem métodos capazes de suavizar 
e eliminar essa afecção, um deles é a técnica de microagulhamento, sendo um 
método que induz nova produção de colágeno e elastina através de um processo 
inflamatório desencadeado pelas micropunturas causadas à pele desde a epiderme 
até a derme. Este estudo teve como objetivo informar sobre os efeitos físicos do 
microagulhamento no tratamento de rugas, sulcos, rejuvenescimento facial e 
cicatrizes atróficas, delineando a influência deste procedimento na autoestima de 
mulheres acima de 50 anos, por meio de revisão narrativa da literatura, onde foram 
pesquisados artigos científicos nas bases Pubmed e Portal de periódicos CAPES, 
dentre outros entre os anos de 2010 a 2020 a partir dos termos: Micro needling. 
Facial rejuvenation. Facial Aesthetics. Sendo considerado que o microagulhamento é 
uma técnica completamente manual, segura, simples e eficaz no tratamento das 
lesões teciduais 
estuadas, que deve ser realizada em alterações estéticas, fato que estas as vezes 
afetam o bem-estar do indivíduo de forma negativa, assim, o processo deste 
procedimento ocorre estímulo da produção de fibroblastos, aumento na síntese de 
colágeno e ação de propriedades antioxidantes que promovem o rejuvenescimento 
facial, com baixo custo, rápida cicatrização e possibilita o tratamento em áreas de 
difícil acesso. 
 
Palavras-chave: Microagulhamento; Rejuvenescimento facial; Estética Facial. 



 

 

 

CONSTRUÇÃO DE E-BOOK PARA FINS DIDATICOS  
 

Larissa Cristina De Carvalho Silva, Pedagogia, larissa.cristina1999@hotmail.com  
Maria Cristina Marcelino Bento, Pedagogia, criscabento@gmail.com  
 
 

Nesse e-book vamos apresentar alguns aspectos da cidade de Lorena que fica 
localizada no Vale do Paraíba, esse foi escolhido para que os habitantes da cidade 
possam conhecer outros aspectos da cidade descobrir lugares novos, explorar 
lugares que muita das vezes acabam ficando esquecidos com a correria do dia a dia, 
ele foi pensado para despertar uma certa curiosidade de quem mora na cidade ou 
de quem é de fora da cidade e pretende visitar e conhecer um pouco da cidade, 
esse e-book tem o objetivo de ajudar alguém que está precisando achar informações 
sobre a cidade mencionada acima, como desfrutar as belezas que a cidade oferece , 
vamos descobrir como a cidade teve o seu povoamento iniciado, quem foram as 
figuras que marcaram de algum modo o inicio de sua história , pois a partir do 
momento que nós enquanto cidadãos  descobrimos a história de algum lugar a 
nossa visão sobre o mesmo passa a se modificar , começamos a prestar mais 
atenção a detalhes de nossa cidade, vamos também abordar como a pandemia do 
Covid-19 afetou o ambiente escolar e o que nós podemos fazer para mudar esse 
cenário onde as aulas passaram ser feitas de maneira remota mas sem muitos 
alunos tendo acesso a internet para fazer essas aulas e a dificuldade de alguns 
professores mais velhos de lidar com as novas tecnologias e como esse cenário está 
mudando para que as aulas e todo o conteúdo trabalhado em sala de aula passe a 
ser cada vez mais interativo e muitas das vezes esses conteúdos vão ser 
apresentados de formas diferentes do tradicional, podemos concluir esse resumo 
ressaltando a importância de cada cidade presente no circulo da fé e no vale do 
paraíba pois essas cidades que são esquecidas um dia já foram algumas das 
cidades mais ricas , desses lugares não só de dinheiro como de cultura também. 
 
Palavras-Chave: Covid-19, História, Lorena, Vale do Paraíba. 
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AS CONSEQUÊNCIAS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 
REFLETIDAS NO ENSINO SUPERIOR 

 
Larissa Donadão Pereira, Comunicação Social- Jornalismo, larisdonadao@gmail.com  
Orientador Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Júnior. 

 
Este trabalho destina-se à criação de uma reportagem que irá evidenciar o 

quanto a desigualdade de ensino no Brasil pode ser prejudicial e deixar sequelas na 
vida dos estudantes, muito além do vestibular. Por mais que seja na disputa dos 
processos seletivos para adentrar ao ensino superior que a desigualdade da qualidade 
do ensino se torna mais evidente e noticiada, a problemática da educação no país já 
começa nos primeiros anos da escola e pode acompanhar os estudantes até mesmo 
dentro das universidades. Desse modo, o artigo aborda os resultados levantados 
pelas principais métricas da educação e os estudos acadêmicos que demonstram as 
diferenças apontadas em relação ao desempenho de alunos de escolas públicas e 
privadas no Brasil, até mesmo em relação aos rankings mundiais. Evidencia-se que 
além da falta de preparação por parte das instituições públicas de educação básica, 
também é desigual a quantidade de alunos que ingressam no ensino superior em 
relação às instituições privadas, devido ao nível de preparação diferente que cada um 
recebe por parte das escolas. Portanto, a criação da Lei de Cotas e dos programas 
de auxílio e financiamento estudantil ainda não são o suficiente para garantir a 
igualdade das oportunidades de educação no país e nem corrigem o problema que na 
verdade se inicia muitos anos antes do ingresso ao ensino superior e que requer a 
atenção da sociedade. As consequências citadas envolvem preconceito, falta de 
preparação, questões financeiras, sociais e oportunidades aplicadas de modo 
desigual, que não se limitam apenas ao desempenho escolar no ensino fundamental 
ou no ingresso nas instituições acadêmicas; as sequelas de uma base de ensino não 
alicerçada se fazem presentes na vida os estudantil ao longo de toda a trajetória 
acadêmica, isso quando ela chega a ser uma possibilidade, o que a torna mais 
complicada, exaustiva e difícil de administrar.  
 
Palavras-chave: Educação brasileira, Escolas públicas, Escolas privadas, Ensino 
básico, Ensino superior. 
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CASA REAL 2021 UNIFATEA: AÇÕES DO CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO EM UMA MORADIA MAIS DIGNA 

PARA UMA FAMÍLIA EM LORENA- SP 
 
Bárbara Sparenberg Juliano Nunes, barbarela@dglnet.com.br 
José Ricardo Flores Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricardoffaria@gmail.com 
Larissa Tanara de Aquino Lopes, larissa.loppes02@gmail.com 
Rosana do Carmo Montemòr, next@fatea.br 
Tatiana Gonçalves, tatiana.s.g@hotmail.com 
 

Apoiado pelo Next – Núcleo de Extensão do UNIFATEA, a Casa Real é um 
projeto de extensão e pesquisa universitária, em Lorena. Neste projeto institucional, 
o curso de arquitetura e urbanismo tem ações específicas e outras que se integram 
a outros cursos da IES. O projeto foi criado em 2011, com a ideia inicial de ser uma 
mostra de arquitetura e paisagismo. A partir de 2013 passa a ser uma ação de 
extensão universitária com um enfoque social, atendendo demandas da comunidade 
em Instituições sem fins lucrativos do município de Lorena. Em 2019 passa a ser um 
projeto anual com a missão de oferecer moradia digna a famílias de baixa renda, por 
meio da reforma e ou construção de suas residências. No curso de Arquitetura e 
Urbanismo, especificamente, trata-se de um projeto de integração das disciplinas do 
quarto ano, no primeiro e segundo semestre letivo: Planejamento e Execução, 
respectivamente. Inicia-se com a escolha da família, com o apoio do NEXT, no ano 
anterior. No primeiro semestre, iniciam-se o Projeto arquitetônico e todas as etapas 
de planejamento, como cronogramas, planilhas, quantitativos, levantamento de 
fornecedores, documentação, entre outras. No segundo semestre, serão realizadas 
as ações de captação de materiais, recursos financeiros, divulgação, organização da 
intervenção, execução das tarefas, entre outras. A turma do quarto ano então 
responsável, se dividirá em quatro equipes: Projeto e execução; Comunicação; 
Arrecadação de Materiais e equipamentos; Arrecadação Financeira. Todo o 
processo é acompanhado pela coordenação do curso e pelos professores, autores 
deste trabalho. Além disso, fundamentados no trabalho efetivo do Escritório Modelo 
do Curso de Arquitetura e Urbanismo. No ano de 2021, a família de um catador de 
materiais reciclados, com a esposa em tratamento, 4 filhas e uma neta, que passam 
por grandes dificuldades financeiras, foi contemplada com o projeto. Apesar das 
ações terem sido impactadas pelas dificuldades da pandemia, o interior da casa 
poderá ser todo reformado, já que todo o material de construção foi arrecadado, 
valores financeiros para custeios básicos e voluntários para a mão de obra foram 
conseguidos pelos estudantes com a ajuda fundamental de parceiros e apoiadores. 
Além do aprendizado intenso das ações do projeto integrador, com a possibilidade 
de entender a prática profissional aplicada aos conhecimentos de sala de aula, eles 
fazem uma ação humanizadora, que os faz entender o real motivo daquelas ações. 
O envolvimento é muito grande em cada participante e abrangente, com a 
participação efetiva da maior parte da turma.  Haverá a possibilidade da participação 
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de até 10 voluntários observadores no evento. Sua participação deverá ser 
formalizada com documento de voluntariado na coordenação do curso. 

 
 
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo; Projeto de Extensão; Moradia Digna; 
Solidariedade. 



 

 

ANÁLISE DA PERSONIFICAÇÃO DE DEUSES GREGOS PARA A 
CRIAÇÃO DE PERSONAGENS DO CINEMA ATUAL 

 
 
Laura Maria Guedes Cotrim, Publicidade e Propaganda, lauramariagc@hotmail.com 
Isabela Fonseca Abreu de Souza, Publicidade e Propaganda, isabela.debreu@hotmail.com  
Victor Augusto Fabbron Nogueira, Publicidade e Propaganda, vfabbron@gmail.com  
Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 

A pesquisa aborda o processo de criação dos personagens do cinema atual com base 
na mitologia grega. O cinema possui o papel de entreter as pessoas e passar uma 
nova perspectiva, com isso, é necessário entender a sua produção e suas 
ferramentas. A partir disso, irá observar que “Percy Jackson”, “Cavaleiros do Zodíaco” 
e “Mulher Maravilha” possuem mitos gregos em suas narrativas. Dessa forma, poderá 
notar que a mitologia percorre a atualidade e servem como base para conceber novas 
ideias. A personificação de deuses gregos na criação de personagens do cinema 
atual, tem o propósito de argumentar a criação de grandes heróis, proporcionando ao 
público geek um conhecimento e uma nova perspectiva, por meio de seus filmes e 
séries favoritos, de tal modo que compreender o processo da personificação de 
deuses gregos na criação dos personagens do cinema atual, possibilita uma nova 
visão aos telespectadores. Portanto, o cinema faz com que a cultura grega seja 
expandida por meio de seus filmes e ganhe mais visibilidade ao redor do mundo, 
assim como o conhecimento dos deuses gregos e seus mitos, fazendo com que as 
pessoas gostem e se sintam familiarizadas com as personagens e suas histórias e 
consumam ainda mais. Além disso, o cinema permite que o público faça parte da 
história que ele está querendo transmitir para as pessoas, seja por forma de debate 
como em “Mulher Maravilha”, que proporciona a discussão sobre feminismo e os 
direitos das mulheres, por forma de pesquisa como em “Percy Jackson”, onde as 
pessoas tem acesso a livros sobre a mitologia grega ou por meio da arte como em 
“Os Cavaleiros do Zodíaco”, onde as pessoas fazem cosplay, ou até mesmo uma 
releitura, dos seus personagens favoritos em eventos geeks, ao observar que o 
cinema é um meio de comunicação capaz de facilitar o acesso a novas informações, 
de uma forma muito mais prazerosa, já que as experiências vivenciadas pelas figuras 
presentes nas obras propõem ao público um novo pensamento. 
 
Palavras-chave: Mitologia Grega; Cinema; Percy Jackson; Cavaleiros do Zodíaco; 
Mulher Maravilha. 
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AFROFUTURISMO: A NOVA PERSPECTIVA DE UM FUTURO 

AFROCENTRADO 

 

 
Anna Laura Galdino Santos, Rádio e TV, annalaurags13@gmail.com 
Leandra Isabela Fernandes Rocha, Jornalismo, leandra.29012000@hotmail.com 
Luciano Antônio da Silva Júnior, Jornalismo, lucianojunior943@gmail.com 
Diego de Magalhães Barreto, Orientador, professordiegobarreto@gmail.com  
 
 
O afrofuturismo é movimento estético e cultural que combina elementos de ficção 
científica com o resgate da herança africana. Ele utiliza da música, das artes plásticas, 
da moda, além de outros diversos nichos, para estabelecer um encontro entre o 
resgate da história, da mitologia e cosmologias africanas e o novo e o inexplorado. O 
movimento surgiu na década de 60, a partir da cultura Beatnik, que na época era 
entusiasta dos ritmos afro-americanos. A pesquisa bibliográfica sobre a temática tem 
como objetivo principal desvendar  o movimento do afrofuturismo na indústria cultural 
e sua participação narrativa na desconstrução dos termos raciais fruto do racismo 
contra pessoas pretas. O movimento afrofuturista vem ganhando espaço e 
reconhecimento em meio a cultura pop devido ao seu modelo de produção artística. 
Artistas que consomem obras afro-futuristas vivenciam um processo de resgate de 
suas ancestralidades e expandem sua visão decolonial sobre a África, buscando 
expor o outro lado das trajetórias do povo negro antes mesmo de serem escravizados. 
Apesar de muitas vezes serem incompreendidas como uma ficção especulativa, estas 
obras afrocentradas focam seus posicionamentos em atos políticos. Em última 
instância, foi possível constatar a necessidade de refletir políticas públicas destacando 
a raça como um dos elementos primordiais para o desenvolvimento de pessoas 
pretas. Um principal case que demonstra o potencial das narrativas afrofuturistas é o 
filme “Pantera Negra” lançado em 2018. Um dos principais responsáveis por despertar 
o senso crítico na sociedade, o enredo da narrativa se desenvolve em um país fictício 
que não sofreu com as crueldades da colonizacão e reflete narrativas futurísticas com 
o potencial intelectual das pessoas pretas. Wakanda, nome do país onde o filme 
acontece, é um grande centro tecnológico que demonstra as diferentes perspectivas 
afrocentradas. Mas é importante ressaltar que o final dessas discussão não é 
constituído apenas por esse tipo de produção e por seu caráter futurista, mas sim 
porque estas propagam um debate maior, proporcionando uma compreensão acima 
dos arquétipos estabelecidos sobre o povo preto.  
  
 
 
 
Palavras-chave: Afrofuturismo; África; Cultura Pop; Indústria Cultural.  
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COSTRUÇÃO DE IMAGEM NO DIGITAL 
Leandro dos santos Lopes, Publicidade e Propaganda, 
Leandro.lopes.lopes@hotmail.com 
 
Maria Eduarda dos Santos Oliveira, Publicidade e Propaganda, 
dudasantos9170@gmail.com 
 
 

Este resumo faz-se do trabalho de graduação a ser apresentado em 2022. O 
mercado digital hoje, tem mais força que a mídia convencional, isto olhando para 
uma construção de imagem para o mercado. O resumo é orientado pelo professor: 
Miguel Junior. Antigamente, uma marca, artista, empresa não tinha que se 
preocupar com a construção de imagem no digital, pois o mercado não era tão 
grande quanto hoje. Já, hoje, com o mercado grandioso que se tornou devido a 
popularização das mídias sociais, as empresas que não constrói sua imagem, não 
se destaca. Isso por se tratar de um mercado gigantesco, quem não se destaca não 
é lembrado, por isso é tão importante construir a sua imagem no digital.  
Construir sua imagem é construir a sua identidade, é criar gatilhos nas cabeças dos 
consumidores, é criar laços humanitários e assim se tornar único em um universo 
tão grande e saturado. Para obter um excelente resultado de construção de imagem, 
faz necessários utilizar o marketing digital e introduzi-lo nas redes socias, onde o 
perfil da marca ira humaniza-la  tendo uma relação mais direta com os seus 
consumidores. Portanto, faz-se necessário todo um estudo detalhados de 
ferramentas possíveis junto ao marketing digital, para uma excelente construção de 
imagem e identificar a importância da construção de imagem e ressaltar a 
importância nos dias de hoje. No mesmo âmbito, o posicionamento de marca  é o 
pilar principal para criação de identidade, pois é através de um mix de ferramentas 
do marketing digital, que irá  criar o potencial para marca ficar na mente dos 
consumidores e se tornar relevante e única. Além de ressaltar a importância da 
construção de imagem nesse trabalho, ele identificara as ferramentas necessárias 
para obter sucesso e como introduzi-las corretamente nas mídias sociais, fazendo 
um estudo detalhado com base de muita pesquisas.  
 
Palavras-chave: Costrução de imagem, posicionamento de marca, marketing digital. 
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 A INCLUSÃO DO ENSINO INFANTIL: A MÍDIA AUDIOVISUAL 
NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS COM SÍNDROME DE 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA  

 

Letícia Ruana de Almeida Pinto, Bacharelado em Jornalismo, leticiaruana04fev@gmail.com 

Orientador: Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Júnior 

 

Estudos científicos têm demonstrado a dificuldade no desempenho infantil, 
principalmente, na comunicação e socialização das crianças que apresenta a 
síndrome de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mesmo com os avanços 
sociais, e tecnológicos, a inclusão tanto na comunidade e nas escolas 
permanece precária. Seja no espaço público ou privado, em foco, as escolas 
ainda apresentam dificuldades para direcionar estes alunos. Um dos fatores, 
são os métodos de ensino não utilizados, como o dinamismo, dentro da sala de 
aula. As diferenças diante as crianças com autismo, e as outras crianças são 
claras, os sinais mais comuns são as alterações comportamentais, e o não 
contato dos olhos, durante uma conversa. Deste modo, é de extrema 
importância a influência entre os pais e professores, como peça-chave, por 
estabelecer uma função significativa no crescimento pessoal, e beneficiar o 
primeiro contato que os alunos têm entre si, para desenvolver suas 
capacidades sociais e socioemocionais, estabelecendo perante a prática estas 
formas para a criança se adaptar e conseguir conviver em sociedade. Além de 
reforçar as primeiras “regras básicas” do ser humano, como o respeito e a 
disciplina para realizar trabalhos em grupo, durante as atividades escolares. E, 
mesmo com a necessidade do acompanhamento de pais e mestres, outras 
virtudes para beneficiar o ensino a estas crianças, por métodos inclusivos, são 
realizados por meio de narrativas, desenhos animados, como novas formas de 
aprendizado apresentado pelas mídias audiovisuais, favorecendo o 
desempenho infantil. O audiovisual apresenta imagens e sons, ao mesmo 
tempo, fazendo que o leitor, ouvinte, possa se envolver, aderindo sensações 
para interpretar individualmente aquilo que foi transmitido. Este requisito é 
fundamental, quando pode ser considerado como um novo método de ensino, 
principalmente em crianças com TEA, já que, facilita em seu aprendizado. Logo 
que, as crianças possuem a habilidade de compreender, analisar, e identificar, 
quando aderimos maneiras de mostrar por meio de imagens, vídeos, músicas 
infantis, obtendo o fator de estimular a criatividade, curiosidade e a imaginação.  
Um fator prático e objetivo, capaz de fornecer, ilustrar e ampliar, o 
conhecimento por meio dos próprios sentidos, de ver e ouvir.  

 

 

Palavras-chave: Autismo, Educação Infantil, Inclusão Social, Mídia 
Audiovisual.  
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JORNALISMO LITERÁRIO COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO 

SOCIAL  

 
Lídia Cristina de Paula Tostes, Jornalismo, lidiatostes2@hotmail.com 
Professor Me. Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 

Este estudo foi desenvolvido a fim de demonstrar como o Jornalismo Literário 
se faz presente em causas sociais, como a inclusão social de indivíduos com 
transtornos mentais. A partir de narrativas montadas, com detalhes e riqueza de 
dados, baseados em fatos cotidianos, a mensagem se faz compreender melhor pelo 
receptor. Para isto, foi feito um estudo qualitativo, baseado em pesquisas de cunho 
bibliográfico, a partir da análise de artigos encontrados em repositórios acadêmicos 
online, além de dados obtidos em sites oficiais do governo brasileiro. A relação entre 
os dados foi feita visando o objetivo de compreender como o jornalismo literário 
pode ser utilizado como uma ferramenta de inclusão social. Busca-se demonstrar 
que a maneira deste gênero jornalístico se envolver com personagens e contar 
histórias, pautadas em fatos, pode ter força na quebra dos estigmas, de razões pré-
concebidas e de reestabelecimento social para indivíduos acometidos com 
transtornos. Pretende-se, também, neste trabalho comprovar que a linguagem do 
gênero torna mais fácil a compreensão de temas importantes como este, além de 
tratar os fatos de maneira humanizada. Este artigo destaca, ainda, a partir do 
referencial teórico trabalhado, a relevância social do tema. Objetivo atingido a partir 
dos autores e pesquisas fundamentados, inspirando novas reflexões e apresentando 
possibilidades de outros estudos mais abrangentes a serem realizados futuramente. 
Concluiu-se que, baseado no entendimento de rede social, da importância da 
manutenção dessas redes na sociedade contemporânea, a fim de preservar a saúde 
mental dos indivíduos e compartilhar de acolhimento com os que precisam; 
relacionando com o jornalismo literário, ferramenta com diversas características e 
estratégias de linguagem para atingir todos os tipos de público; e compreendendo o 
avanço e funcionamento da web 3.0; o jornalista torna-se apto a realizar um projeto 
com grande relevância social e desenvolvido com habilidades atuais, principalmente 
desenvolvidas na era que o contato via internet ganha mais força. 
 
Palavras-chave: jornalismo literário; inclusão social; transtornos mentais; redes 
sociais; web 3.0 
 
 



 

 

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS DO MACIÇO DA MANTIQUEIRA A 
PARTIR DOS MUNICÍPIOS DE GUARATINGUETÁ E PIQUETE – SÃO 

PAULO SOB A LEITURA DO ETNOECODESIGN 
 
Rebeka Caroline da Silva, Ciências Biológicas, rebekasilva2013@gmail.com 
Ana Júlia Rocha Ogawa, Ciências Biológicas, anaogawa12@gmail.com 
Liliane Querido de Oliveira Motta Guedes, Ciências Biológicas, lilianeguedes25@gmail.com 
Paulo Sérgio de Sena, Ciências Biológicas, pssena@gmail.com 
 

Este trabalho se dá no espaço do Etnoecodesign com o uso de uma 
ferramenta que agrega saberes de Etnoecologia e Ecodesign, proposto por Sena 
(2016) como facilitadora para estudos que estabelecem as possíveis formas de uso 
sustentável das Unidades de Conservação da Serra da Mantiqueira, mais 
especificamente nos municípios de Guaratinguetá e Piquete, São Paulo. Usando a 
ferramenta de etnoecodesign se tem uma nova perspectiva de sustentabilidade na 
região do Maciço da Mantiqueira, permitindo um estudo interdisciplinar que envolve 
os critérios culturais, sociais e ambientais para buscar uma solução aos agravos 
antrópicos ao ambiente.  Considerando, sobretudo, o uso dos recursos naturais e as 
relações estabelecidas na heterogeneidade humano-natureza, menciona-se as 
Unidades de Conservação da Serra da Mantiqueira, localizadas no Vale do Paraíba, 
mais precisamente no Maciço da Mantiqueira nos municípios de Guaratinguetá e 
Piquete, que compõem o Mosaico da Mantiqueira, formado por uma área com cerca 
de 445.615 hectares, 37 municípios e 19 Unidades de Conservação e suas zonas de 
amortecimento, nos Estados de MG, SP e RJ. Tendo em vista o exposto, cabe 
ressaltar a importância do Maciço da Mantiqueira como fornecedor dos Serviços 
Ecossistêmicos, proporcionando um modelo de desenvolvimento sustentável que 
envolve diretamente as atividades humanas, sendo as mesmas beneficiadas pelos 
diversos serviços fornecidos. Sendo assim, mediante o uso da ferramenta de 
Etnoecodesign foi possível avaliar as atividades sustentáveis e insustentáveis dentro 
do contexto socioambiental, tornando-se uma ferramenta que permite entender mais 
sobre o funcionamento do ecossistema do Maciço da Mantiqueira nas imediações 
dos municípios em estudo. Constatou-se que as relações humano-ambiente estão 
se desfazendo, apesar das relações culturais locais ainda dependerem dos serviços 
ambientais da Serra da Mantiqueira. Portanto, se observou que há um contingente 
considerável de ação antrópica negativa na unidade de conservação. Enfim, a 
conservação ambiental de um ecossistema concorre para construir a história natural 
dos grupos sociais, isto é, a construção do sentimento social de pertença à base 
territorial. É importante identificar esses lugares de pertencimento, onde se 
possibilitou historicamente a construção de identidades, relações e histórias.  

 
 

 
Palavras-chave: Etnoecodesign; Serviços Ecossistêmicos; Unidades de 
Convservação; Sustentabilidade 



NÃO DEIXE O HIRSUTISMO ESCONDER SUA FACE 

Métodos usados na estética para combater e tratar o distúrbio de hirsutismo. 

 

 

Kamilly dos Santos Camargo, Estética e Cosmética, 
kamilly.milla123@gmail.com 

Lívia Andrade Silva Ribeiro, Estética e Cosmética, liviaandrade932@gmail.com  

  

É comum uma mulher apresentar em seu rosto, peito e costas um 

excesso de pelos causados por hormônios masculinos que ocorrem em seu 

organismo, isso é classificado como hirsutismo, muitas vezes diagnosticado 

pela própria pessoa ou por um médico especialista, tal problema pode ser 

tratado, mais requer exames laboratoriais, podendo ser crônico e necessitar de 

orientações. Nem sempre apresenta uma causa definida, pois pode ser 

causado por diversos fatores, como genética, medicamentos, alterações 

hormonais, é uma disfunção que afeta mais as mulheres, especialmente em 

idade fértil ou após a menopausa, essa doença trás para a mulher um 

desconforto emocional no que se refere a sua parte estética. Nas mulheres em 

idade reprodutiva, o aumento de pelos na região supralabial é considerada uma 

afecção relativamente comum, atingindo de 5 a 10% delas, que possuem 

irregularidades menstrual, menos de 8 menstruação por ano; evidência clínica 

ou laboratorial, ovários policísticos tem grandes possibilidades de contraírem 

diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares com aumento da obesidade. Nem 

sempre uma pessoa por apresentar pelos que acha em excesso possui o 

hirsutismo, para se detectar a doença deve ser feita uma avaliação clínica por 

profissionais que irão detectar e diagnosticar, se apresentar um escore de 8 a 

15, ele possui um hirsutismo leve, cujos sintomas devem ser investigados. O 

uso indiscriminado de alguns medicamentos também pode levar a contrair o 

hirsutismo. Vários são os tipos desse distúrbio como: hirsutismo familiar, que 

pode estar associado a alguns grupos étnicos específicos, considerados 

normais; excesso de hormônios masculino, que resulta em uma grande 

produção de andrógenos, que são responsáveis pelo surgimento de pelos de 

maneira progressiva; síndrome dos ovários policísticos, são alterações e 



mudanças no ciclo menstrual, ocasionando infertilidade, acne e alterações 

hormonais, dentre outros distúrbios. As mulheres já não precisam usar 

métodos inadequados para a remoção de pelos da face. Um dos tratamentos 

mais utilizados é o Laser, acrônimo para amplificação de luz por emissão 

estimulada de radiação, dispositivo médico que usa a radiação para a remoção 

de pelos e tratamentos de pele; Luz intensa pulsada, dispositivo médico que 

utiliza múltiplas cores e comprimentos de onda (amplo espectro) de luz focada 

para tratar vasinhos, hiperpigmentação, rosácea e vermelhidão, rugas, folículos 

pilosos e poros aumentados e pelos excessivos; Eletrólise, cuida de remover 

os pelos brancos, que não são suscetíveis ao laser; além disso pode ser 

utilizado cremes dermatológicos, medicamentos, cera fria ou quente, pinça, etc.  

Palavras-chave: Pelos; Hirsutismo; Mulheres; Distúrbio; Tratamentos; 

Métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Deus  

Obrigado Senhor, pela sua presença constante em minha vida. Que minha 

gratidão chegue até ti e que olhes sempre por mim.  

Aos Pais e Avós  

Vocês estiveram comigo em todos os momentos em que precisei de um alento, 

não me deixaram nunca cair, sempre me dando forças para que eu alcançasse 

meus objetivos, ainda caminharemos juntos e sairemos vitoriosos. 

Aos Mestres 

Tudo se inicia em uma sala de aula, obrigada por compartilharem seus 

ensinamentos, sua sabedoria com os que chegam até ti, ávidos em adquirir 

conhecimentos.  

Aos Colegas 

Infelizmente não nos foi possível conviver presencialmente, mas sabemos que 

muito em breve compartilharemos sorrisos, trabalhos e muita luta pela frente.  
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CINEMA NOVO, O CINEMA DO BRASIL 
 
Luana Caroline Maisel Oliveira, Rádio, Tv e Internet, luanamaisel@gmail.com 
Me.Polyana Zappa (orientadora) polyanazappa@gmail.com 
 

O intuito desse trabalho é trazer a evolução do cinema brasileiro para a nossa 
realidade, mostrando como nosso cinema se tornou famoso pelo mundo afora. O 
Brasil era feliz e não sabia, o Cinema Novo era inspirado na Novelle Vague, seguia 
muito dos grandes filmes europeus. Levava consigo o lema de uma câmera na mão 
e uma ideia na cabeça. Enquanto o mundo assistia o festival de Woodstock, as 
barricadas de Maio em Paris, os movimentos nas universidades americanas, a 
chegada das pílulas anticoncepcionais e a chegada dos Beatles, o Brasil 
mergulhava na noite da ditadura militar. E isso vai afetar enormemente a produção 
de cinema brasileiro, ele nunca mais será o mesmo. Não podendo falar sobre temas 
sociais, sobre a pobreza e a miséria do povo brasileiro, das causas operárias e não 
podíamos fazer nada que afrontasse o ideário do regime militar, o que fazer para 
sobreviver? A saída foi se expressar por meio da arte, porém nem toda forma era 
aceita. Assim, surgiram as pornochanchadas, as adaptações dos livros de Jorge 
Amado, e vários outros filmes que faziam críticas a realidade. Temos como exemplo, 
“Dona Flor e seus 2 maridos” que acabou sendo tolerado pela ditadura militar. Além 
disso, tinha que concorrer o crescimento da televisão com as suas novelas, e o 
consequente fechamento das salas de cinema de rua. Os shoppings centers 
começam a surgir e a preencher os espaços do cinema de rua, mudando o cenário 
brasileiro. E alguns anos depois, surge o Presidente da República Fernando Collor 
de Melo.  Dois universos paralelos, o mundo não para. O cinema não para. O 
cinema brasileiro quase parou. Mas como ele chegou ao que é hoje? Como surgiram 
as leis que protegem o cinema brasileiro? Como o Brasil alcançou festivais 
internacionais com os seus longas? Nós brasileiros, somos o povo que arruma um 
“jeitinho” de sobreviver, e com isso, evoluímos ao nosso modo. Uma mente grande 
para um mundo pequeno. “O Pagador de Promessas”, “Central do Brasil”, “Cidade 
de Deus”, “O menino e o mundo”, e tantos outros que mostraram a nossa cara para 
cinema mundial. Eu sou o Brasil!   

 
 
Palavras-chave: Cinema Novo; Cinema no Brasil; Cinema Brasileiro. 
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NUANCES DE SEXO, GÊNERO E SEXUALIDADE SOCIAIS 
 
Luana De Lucca Nunes Máximo, Publicidade e Propaganda, luccanunesmaximo22@gmail.com 
 

Esse resumo constitui-se como parte do Trabalho de Graduação a ser 
apresentado em 2022. A esquematização cis heteronormativo, é a ferramenta 
escolhida pela sociedade para oprimir aqueles que não cumprem o papel das 
identidades de gênero e sexuais.  Assim, o queer se torna o vilão da narrativa 
contemporânea, e de certa forma o responsável pelo desmonte do arquétipo de seus 
opressores. Como toda produção social humana, as relações de sexo e gênero ser 
tornam gradativas às relações de poder. A compreensão de que se é utilizado das 
performas e signos dos gêneros binários, e como essas construções define os 
parâmetros para o consumo e esquematização das sexualidades, está presente de 
forma abstrata no arcabouço psicossocial do indivíduo. Dentro das discussões que 
permeiam o final do século XX, e na contemporaneidade do XXI, se torna relevante 
as desconstruções das estruturas constituídas em contextos arcaicos e opressores. 
A subjetividade nas relações do coletivo social, seja ela física ou substancial, está 
diante da simples presença nas definições de identidades sexuais e de gênero. O 
indivíduo social se formula, e é formulado, pela diversidade de instituições e artigos 
mediados anteriormente à sua concepção individual. O ser é definido na sua 
declarada essência, por desejos e arquétipos que vão além da sua corporalidade, 
nas sociedades baseadas na razão de poder e ter, os indivíduos não conseguem 
pela totalidade pertencer a si mesmos, estão encarcerados por um sistema ‘livre’. Na 
busca de definir uma identidade latino brasileira, a travesti, por meio dos aspectos de 
marginalização na pobreza e na profissionalidade sexual urbana, falham ao 
reconhecer uma corporalidade masculina que procura em sua essência uma 
feminilidade. Enquanto indivíduo, temporalizados por normas da performatividade e 
língua, o corpo que define a transvestilidade para além da binaridade homogênea, 
resiste em qualquer tentativa de higienização nas vivências transvestigêneres, que 
são essas as transgressoras responsáveis por romper a normatividade de uma 
realidade vidrada na fragilidade. Por meio de uma cartilha, o conteúdo será 
disponibilizado visualmente no meio digital, com o foco da acessibilidade e o alcance 
para além das academias. O intuito é de despertar o interesse nas reformulações de 
como a sociedade se apresenta, compreender o arquétipo em que há uma 
construção complexa das sociabilidades de gênero, e como se formula as 
sexualidades múltiplas. 

 
 
Palavras-chave: Teoria Queer; Transvestigênere; Travesti; Sexualidade; Gênero.  
 



 

 

INDÚSTRIA DE FAST-FOOD, ALIMENTAÇÃO E OBRAS 
CINEMATOGRÁFICAS 

 
Luís Filipe Santos Andrade, Rádio,TV e Internet, contatoandradeluis@gmail.com 
 

 
O presente estudo visa apresentar uma análise dos conceitos e das peculiaridades 
relativas aos temas da alimentação, vício alimentar e a forma como as obras 
cinematográficas abordam os alimentos provenientes dos fast-foods, bem como 
reunir dados e informações pertinentes acerca do assunto, visando apresentar as 
diferenciações e problemáticas existentes entre as formas com que tais assuntos 
são tratados pelas mídias e consequentemente os riscos á saúde que os fast-food 
podem acarretar. O tema em questão possui uma função social, visto que tais 
assuntos são de relevância social, pois derivam de temas da saúde pública. O 
presente estudo foi realizado através do método de revisão da literatura, onde 
foram estudadas e consultadas literaturas e produções científicas e 
cinematográficas, tais como artigos, monografias, teses e dissertações que versam 
sobre o tema central desse estudo, sendo fast-food e questões acerca do vício em 
alimentação e problemáticas conexas ao tema, escritos de 2008 até 2020.Para a 
análise de obra cinematográfica foram selecionadas duas obras para serem as 
centrais de tal estudo, sendo elas: “Super size me: A dieta do Palhaço” e “Muito 
Além do Peso”. 
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Este artigo teve por finalidade analisar os impactos da pandemia de Sars-Cov-2 

(COVID-19) na indústria cinematográfica, com base em dados coletados durante o 

período em que o vírus impactou a produção, distribuição e rentabilidade de filmes e 

estúdios, majoritariamente nos EUA. Podendo servir como base para o debate e 

desenvolvimento de outros artigos dentro das áreas das ciências da comunicação, 

econômica e social. A indústria cinematográfica tem como intuito trazer 

informações, entretenimento e representatividade. Mas devido à crise ocasionada 

pelo Sars-Cov-2 (COVID-19) vários setores da sociedade foram afetados de 

maneira drástica, e o meio cinematográfico foi um deles, se diminuiu a captação de 

renda, novas filmagens e lançamento de novos produtos. A indústria teve que se 

adaptar muito com a pandemia. Desde a produção, onde antes muitos artistas e 

funcionários tinham que estar envolvidos para que o resultado fosse possível, e com 

a pandemia isto não era mais uma opção. Até economicamente, já que os filmes 

agora não poderiam passar nas salas de cinema, antes da pandemia as duas 

primeiras semanas de exibição de um filme costumava pagar o custo total da 



 

 

produção, por conta disso muitos estúdios tiveram que ou remanejar suas datas de 

lançamento ou migrarem para o streaming como meio de driblar essa situação. 

Os fãs de obras cinematográfica também tiveram que achar novos meios de 

consumir suas obras de áudio visual, o que acabou aumentado ainda mais a 

popularidade dos serviços de streaming, e levando então a diminuição do consumo 

das produções em salas de cinema, trazendo então o questionamento do quanto 

algo pode impactar uma sociedade por completo, e até quando o cinema irá resistir 

e se será substituído pelos serviços de streaming. Por fim, esperasse que esse 

artigo consiga analisar o efeito que pandemia teve na indústria cinematográfica e se 

ela de fato acelerou mudança para as plataformas de streaming. 

 
 
 

Palavras- chave: Pandemia. Indústria Cinematográfica. Distribuição. Economia. 
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LEVANTAMENTO DOS MEDICAMENTOS MAIS COMERCIALIZADOS 

NO BRASIL NA PANDEMIA DE COVID-19 E A IMPORTANCIA DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 
Luiz Henrique Sardinha, Farmácia, luizhsardinha2@hotmail.com 
Edson Márcio da Silva Filho, Farmácia, edsonmarcio.3156@gmail.com 
Thainara Aparecida do Rosario Godoi, Farmácia, thainara.targ15@gmail.com 
Mateus Afonso Gomes, orientador, matgomes@usp.br 
 

 
 
A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) trouxe muitos sintomas aos 
infectados, ocasionando a busca precoce por medicamentos, automedicação e 
aumento na procura destes, buscando alívio para a doença. Sendo assim, é 
importante ressaltar a importância do farmacêutico durante esse período pandêmico, 
que auxilia a população e os médicos responsáveis sobre o correto uso dos 
medicamentos, através da assistência farmacêutica. O farmacêutico pratica a 
principal função no que diz respeito aos medicamentos, pois é ele quem aplica os 
conceitos da assistência farmacêutica para a sociedade, junto das prescrições feitas 
pelos médicos responsáveis. A aquisição para a dispensação dos medicamentos 
durante o período da pandemia foi vasto, incluindo-se analgésicos, antivirais, 
antipsicóticos, entres outros que abordamos ao longo desse trabalho. Quando um 
medicamento é utilizado de forma inadequada, estamos comprometendo tanto a 
segurança dos pacientes quanto a saúde econômica de uma sociedade, impactando 
nos índices de morbidade, de mortalidade e nos custos diretos e indiretos do sistema 
de saúde. O objetivo desse trabalho é informar os professores, profissionais e alunos 
da área da saúde a respeito das análises sobre a automedicação, tendo como base 
dados a alta demanda de medicamentos durante o período pandêmico de março de 
2020 a maio de 2021 e, junto a isso, mostrar a importância da assistência 
farmacêutica e os perigos da automedicação. A metodologia trata-se de um estudo 
qualitativo com dados obtidos principalmente pelo site do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), no período de março de 2020 a maio de 2021, excluindo todos os 
dados anteriores a março de 2020 ou posteriores a maio de 2021. Espera-se que os 
profissionais de saúde e a população em geral se atentem que a conscientização 
medicamentosa é de grande importância para todos, diminuindo os riscos de 
morbidade e mortalidade, resultante dos efeitos adversos que os medicamentos 
causam sem a atenção farmacêutica em certos casos clínicos. 
 
 
 
 

Palavras-chave: Covid-19; dispensação de medicamentos; assistência 
farmacêutica. 



 

 

IMPORTÂNCIA DO AUTOCAD PARA O DESENHO ARQUITETÔNICO 

 
Luiza Averaldo Freire Guimarães, Arquitetura e Urbanismo, luiza_pepi@hotmail.com 
 

O AutoCAD no começo foi desenvolvido para colaborar com os profissionais 
para poderem melhorar o desenvolvimento de desenhos técnicos, a partir deste 
ideal, o software ficou popular e começou a ser utilizado mundialmente. De acordo 
com um estudo da Autodesk desenvolvedora do programa, o AutoCAD para 
desenhos arquitetônicos permite a criação de plantas baixas mais rápido; diminui o 
tempo preciso para idealizar projetos arquitetônicos; reduz o tempo de detalhamento 
das plantas; aumenta a produtividade total dos projetos. O AutoCad é a base para a 
produção de desenhos e projetos de alta precisão, de modo que o número de 
departamentos econômicos que utilizam o programa é muito grande. Considerando 
que os profissionais de arquitetura o AutoCAD tem a reputação de ser essencial 
para os detalhes técnicos da construção completa e visualização da construção 
antes da construção real. Além disso, com o AutoCAD, os clientes podem saber se o 
projeto atende aos requisitos. No campo do design de interiores, o AutoCAD se 
tornou uma ferramenta indispensável para o detalhamento técnico de plantas baixas. 
Observando esse resultado foi concluído que a partir de diferentes conceitos que 
levaram à criação de softwares e ferramentas de projeto arquitetônico a importância 
do AutoCAD para o desenho arquitetônico promovendo a compreensão de todos os 
elementos planejados. 

Palavras-chave: AutoCad, software, desenho arquitetônico, detalhamento, 
construção. 
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PROJETO CASA REAL 2021: EQUIPE ARQUITETURA E 
URBANISMO – COMUNICAÇÃO 

 
Mariana Monteiro Chaves, Arquitetura e Urbanismo, marimontchaves@gmail.com 
Bruna dos Santos Fagundes Pinto, Arquitetura e Urbanismo, Brunasantossfag@gmail.com 
Gabriellen Almeida de Souza, Arquitetura e Urbanismo, gabriellensouza99@hotmail.com 
Luiza Esteves dos Santos, Arquitetura e Urbanismo, santosestevesluiza@gmail.com 
Priscilla Caroline Pereira Alves, Arquitetura e Urbanismo, priscilla.cpalves@hotmail.com 
José Ricardo Flores Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricardoffaria@gmail.com 
 

Casa Real é um projeto extracurricular do Centro Universitário Teresa D’Ávila 
– UNIFATEA, onde, no caso do curso de Arquitetura e Urbanismo, os alunos do 7º e 
8º período em conjunto com o EMAU (Escritório Modelo de Arquitetura e 
Urbanismo), em prol de uma família em vulnerabilidade social no município de 
Lorena, proporcionando melhores condições de moradia, como salubridade e 
conforto. Há também atividades colaborativas de outros cursos da instituição no 
decorrer do projeto. Os alunos envolvidos são divididos em equipes para melhor 
organização dos trabalhos, sendo a equipe de comunicação a responsável pela 
criação das estratégias de comunicação e divulgação do projeto, necessários ao seu 
bom andamento. A equipe de comunicação, por sua vez, responsabiliza-se pela 
divulgação das ações solidárias do projeto, assim como as necessidades para a 
materialização das melhorias possíveis, através de redes sociais. Nesta edição de 
2021, fizemos inicialmente a divulgação geral e histórica do projeto. Posteriormente, 
já em posse de documentos de cessão e direito de imagem, divulgamos algumas 
informações sobre a família. A partir do final do primeiro semestre, iniciamos as 
imagens do projeto, listagem dos materiais necessários, ações e eventos e, à 
medida que a arrecadação foi acontecendo, pudemos divulgar os apoiadores e 
parceiros. Neste segundo semestre, também têm sido divulgadas as etapas do 
projeto e o empenho dos voluntários, alunos, professores e da própria família, 
envolvida no projeto. Todo esse trabalho se dá sobretudo pelas redes sociais 
Facebook e Instagram. Estamos na fase final do projeto desta edição, ainda em 
busca de recursos financeiros e a própria execução da reforma, mas o trabalho da 
equipe de comunicação não pode parar, pois essa é uma fase determinante para o 
êxito do projeto. O Projeto busca colocar o estudante em contato com a prática 
profissional do arquiteto urbanista mas oportuniza também a realização pessoal ao 
podermos ajudar quem precisa muito desse apoio. Desta forma, fomenta-se a 
aproximação entre os estudantes e a vida comunitária como um instrumento de 
formação do indivíduo como cidadão. 

 
Palavras-chave: Projeto Social; Arquitetura Social; Redes Sociais; Comunicação. 
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REDESIGN DA IDENTIDADE VISUAL DA EMPRESA JM 

DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS 
 
Luiza Vilhena Rocha Leite, Design, luizavilhena87@gmail.com 
 
   O presente projeto de Trabalho de Graduação apresentou uma proposta de 
Redesign da identidade visual da empresa JM Distribuidora de Cosméticos, 
abordando todas as áreas do processo de criação de logo e aplicações nas variadas 
formas utilizadas pelo estabelecimento para divulgação e documentação da mesma, 
utilização local aplicada em utensílios, brindes, sacolas e papelaria. Durante o 
processo de geração do redesign foram utilizadas várias ferramentas do design 
gráfico, e todos os conhecimentos, conceitos e habilidades adquiridos ao longo dos 
quatro anos da presente graduação, assim como também foi utilizada a metodologia 
de Alina Wheeler para a geração da alternativa escolhida, buscando a melhor 
solução que transmitisse a essência e os valores da empresa, e também 
conseguisse ser o mais funcional possível.  
   Ampliação de área de atendimento, modernização dos canais de venda, ampliação 
do time responsável pelas vendas, todos fatores acabaram contribuindo para a 
necessidade da empresa se reinventar ser algo a se pensar. No mundo atual, onde 
a informação é volátil e de fácil acesso, cada dia mais marcas e empresas precisam 
se alertar e acompanhar a atualização rápida e frequente da comunicação. 
   Após anos no mercado, com o crescimento da empresa e do mercado consumidor, 
a consolidação de clientes e da marca, observou-se a necessidade de atualização 
da marca e da identidade visual da mesma, pois com o aumento de concorrentes e 
modernização e ampliação dos serviços prestados, a falta de padrões em sua 
comunicação visual vinha impedindo um crescimento que tinha potencial para ser 
ainda maior, e o verdadeiro objetivo da empresa em criar laços com seu público não 
conseguia ser atingido com totalidade. É com esse pensamento que se utilizou do 
design gráfico, suas ferramentas, conceitos e metodologias para garantir que tal 
atualização da marca tivesse características que transmitam o atual posicionamento 
da empresa mediante o mercado, e que garantisse a atemporalidade e 
contemporaneidade da mesma, buscando mostrar onde a empresa está e onde 
procura chegar. 
 
Palavras-chave Design Gráfico, Identidade Visual, Logotipo, Marca e Manual de 
Marca. 
 



 

 

ANÁLISE ESPACIAL COMO SUBSÍDIO PARA ESCOLHA DE ÁREA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO: ESTUDO PARA O 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - MG 
 
Maira Adeline Xavier dos Santos, Arquitetura e Urbanismo, mairax.santos@gmail.com 
Eduardo Venanzoni, Arquitetura e Urbanismo, venanzoni.eduardo@gmail.com  
 

O presente estudo tem por objetivo a escolha de área apropriada para 
implantação de um parque urbano em Itajubá, município localizado no sul do estado 
de Minas Gerais. Tal estudo foi desenvolvido no primeiro semestre de 2021 como 
parte da pesquisa para trabalho de graduação do curso de arquitetura e urbanismo, 
com finalidade de indicar de maneira criteriosa uma área para desenvolvimento do 
projeto. Para tanto, desenvolveu-se o seguinte método: 1) levantamento das áreas 
de lazer, recreação e esporte - públicas e privadas - existentes no município; 2) 
mapeamento desses equipamentos, para melhor identificá-los no espaço urbano e 
quantificá-los por bairro; 3) divisão da zona urbana em cinco regiões - centro, 
nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste -, de modo a inferir em qual porção do 
território há maior escassez de área verde em praças e parques por habitante; 4) 
uma vez definida a região de maior necessidade de equipamento de lazer, 
realização de reconhecimento e análise na escala do bairro, com vistas de identificar 
possíveis locais para a implantação de parque urbano; 5) escolha definitiva da área 
a partir da análise de atributos físicos-territoriais. Como resultado, verificou-se que o 
maior número de equipamentos de lazer existentes em Itajubá está localizado na 
zona central, que concentra as praças públicas. Observou-se também que os 
parques públicos urbanos estão localizados distantes do centro. Ainda sobre os 
resultados da pesquisa, foi possível entender, por meio do indicador área verde (m2) 
por habitante, que a região noroeste é a mais desprovida de praças e parques em 
comparação com as demais regiões da cidade. Após concluir que o parque urbano 
deve ser instalado na porção noroeste, fez-se a análise dos bairros que compõe 
essa região, que apontou o bairro Boa Vista como o mais adequado, uma vez que, 
além de não possuir nenhuma instalação lazer, é o mais populoso da região e o que 
possui maior acessibilidade, pois é entrecortado por vias principais da cidade. Por 
fim, fez-se a escolha do terreno para instalação do parque urbano, considerando 
como atributos físicos-territoriais, especificamente, topografia plana, proximidade 
com o rio Sapucaí e testada para a Rodovia BR-459. Em suma, com essa 
metodologia de análise espacial foi possível identificar, na escala da cidade, o 
sistema de lazer existente, as regiões que demandam esse tipo de equipamento e 
um local adequado para desenvolvimento do projeto de parque urbano.  
 
 
Palavras-chave: parque urbano; sistema de lazer; análise espacial. 
 



 

 

A SEMIOLOGIA E OS IMPACTOS SEMIÓTICOS NA SOCIEDADE 
 

Gustavo Alexandre Baptista Coutinho Nunes, Rádio, TV e Internet, gustavocnunes1@gmail.com 
Luís Marcelo de Oliveira, Publicidade e Propaganda, lumarcelodeoliveira@gmail.com 
Marcelo Luís Rocha Mendes Júnior, Publicidade e Propaganda, marcelorochamendes28@gmail.com 
 

A experiência do audiovisual é rica e pode ser abordada de diferentes 
maneiras, tanto para quem produz e participa do processo de criação quanto para 
quem consome o produto final. Tendo em vista essa reflexão e como referencial a 
singularidade de cada indivíduo, essa experiência é a nossa chave de interpretação, 
a maneira em que vamos discutir os sinais e signos presentes nos produtos 
audiovisuais a serem estudados. Por isso, podemos encontrar maneiras diferentes 
de refletir a própria existência de vida e a experiência dos diversos tipos de 
linguagem audiovisual e os seus impactos. Os Sentidos humanos nos permitem 
perceber sensações e estão ligadas diretamente com a forma em que vamos ser 
impactados na nossa vida. Cada indivíduo, com suas particularidades, tem a 
capacidade de perceber o mundo audiovisualmente e, para o bem ou para o mal, as 
consequências disso são gigantes. A evolução tecnológica é exponencial e seu 
avanço permitiu a nossa geração nascer e viver nesse meio.  Essas novas 
tecnologias se tornaram tão presentes no dia a dia das pessoas que muitos 
desconhecem o poder da comunicação e nem percebem os impactos que elas 
podem causar, como direcionam nossos pensamentos, e a maneira de atrair e 
seduzir com facilidade. Com todo esse poder que as diversas linguagens da 
comunicação tem é evidente que existe um impacto direto no consumidor, que na 
maioria das vezes subconscientemente, acaba se tornando parte de um grupo ou 
movimento que em que haja uma identificação pessoal de acordo com todo o seu 
arcabouço cultural que foi construído ou um legado passado entre gerações. O 
objetivo dessa pesquisa é estudar a vivência do audiovisual, os meios e processos 
de construção dos elementos visuais e sonoros(associados ao aparato tecnológico), 
os fenômenos semióticos e os impactos no público, além de relatar as experiências 
pessoais oportunizadas pelo audiovisual, os meios e processos de criação. 
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REPRESENTATIVIDADE LGBTQIA+ 
 
Juliana Maria Vilela Simões, Publicidade e Propaganda, julianamaria232@gmail.com 
Marco Antonio dos Santos Duque, Rádio, TV e Internet, marcoantonioduque@hotmail.com 
Diego de Magalhães Barreto, Professor do Centro Universitário Teresa D’Ávila, 
professordiegobarreto@gmail.com 
 

Este artigo visa analisar o videoclipe “MONTERO (Call Me By Your Name)” do 
rapper, cantor e compositor norte-americano Lil Nas X, lançado em 26 de março de 
2021 na plataforma digital YouTube, com intuito de discorrer e relatar suas 
referências, e abordar os assuntos expostos no videoclipe, como liberdade, 
aceitação, homofobia e crenças religiosas. Por meio deste estudo, entender qual a 
relevância do single do cantor para a sociedade contemporânea e a visibilidade 
LGBTQIA+ que o videoclipe traz à comunidade. Tem por objetivo principal analisar o 
videoclipe, sua construção, repercussão e o impacto tanto para a comunidade 
LGBTQIA+ quanto para a sociedade. Também aponta e evidencia o nome de Lil Nas 
X como um cantor em ascensão no mundo da música internacional, consolidando 
sua carreira além do seu país de origem, Estados Unidos, chegando à América 
Latina e Europa, sinalizando, assim, de forma natural, o reconhecimento em diversas 
premiações da música pop pelo mundo, com indicações e conquistas. Retrata o 
processo na construção musical desde seu primeiro sucesso que bateu as paradas 
nas rádios, seu processo de aceitação como LGBTQIA+ e sua maturação musical 
resultando neste outro sucesso estudado no artigo. Tal sucesso impulsiona seus fãs 
e o público em geral, não apenas por sua potência e talento, mas por sua história e 
trajetória, devido sua origem humilde, o racismo que sofreu pela cor de sua pele e, 
hoje, o preconceito que sofre por se entender como indivíduo pertencente à 
comunidade LGBTQIA+, tão marginalizada e excluída. Utiliza a internet como meio 
de estudo, uma vez que a rapidez na comunicação se concretiza na ação fluída da 
globalização e na emissão de mensagens rápidas que atinge milhões 
instantaneamente, sendo um canal eficiente para expansão de comunicação 
repentina e frequente. Salienta o diálogo e discussão acerca do tema LGBTQIA+ 
para que seja efetivo e justo, na busca pelo fim do preconceito, percorrendo as 
barreiras destrutivas, na elaboração de pontes de interação e compreensão, 
especificamente na concentração de assuntos também voltados à cultura pop, vivida 
no mundo ocidental e cotidianamente presente, experimentada e consumida por 
muitos indivíduos da comunidade LGBTQIA+. 
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A INSERÇÃO DA COMUNIDADE LGBTQIA+ NAS INSTITUIÇÕES 
RELIGIOSAS. 

Marcos Vinicius Mota Rodrigues. Rádio, TV e Internet. 
vinirodrigues1245r@gmail.com. Orientador Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira 

 
Esse resumo faz parte do trabalho de graduação a ser apresentado em 2022. 

Por muito tempo em comunidades religiosas, o preconceito e a opressão sobre 

pessoas LGBTQIA+ foi sendo semeado e moldando pensamentos e opinião de 

frequentadores. Diariamente indivíduos da comunidade LGBTQIA+ reprimem e 

escondem seus modos de ser e agir quando se trata de estar inserido em 

comunidades religiosas, pois os discursos que são pregados e moldados pelos 

cristãos, são semeados com preconceito e ódio. Então entendesse que ser uma 

pessoa queer perante doutrinas religiosas, é algo doloroso e traumatizante, pois 

geralmente esses indivíduos são submetidos a comentários, apontamentos e 

pressões psicológicas, que chegam ao ponto de levantamentos sobre a própria 

sexualidade, acaba que a escolha por esconder seus modos, costumes, jeitos e 

falas, acaba sendo necessário, fazendo assim que ele seja aceito de cistema que é 

estabelecido nessas instituições. Esse projeto traz como objetivo principal a análise 

e a exposição das visões dos membros pertencentes aos meios religiosos e o 

LGBTQIA+. Quando tratamos de instituições religiosas com poder de opressão logo 

pensamos na igreja, pois ao longo de toda história ela sempre teve um grande poder 

de influência e manipulação perante a sociedade leiga, mas até que ponto os 

discursos pregados por líderes religiosas são reais, essa é a reflexão que devemos 

fazer. O projeto terá início com uma pesquisa na qual tiraremos os principais pontos 

necessários para a elaboração do produto final, que se apresentara em formato de 

documentário Então com base em pesquisa relacionadas ao tema o projeto se 

apresentar no formato de documentário no qual será abordado a questão de pessoa 

da comunidade LGBTQIA+ inseridas em meios religiosos, teremos foco em de três 

ou quatro instituições religiosas. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE AS ATIVIDADES NO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
 
Maria Alice Lima de Araújo, Pedagogia, lima.maria.araujo@gmail.com 
 

 

O Programa de Residência Pedagógica é realizado com objetivo de aperfeiçoar a 
formação dos docentes e proporcionar a eles uma imersão durante a licenciatura, 
oferecendo uma oportunidade de vivência da realidade e preparar o futuro 
profissional para lidar com as possíveis diversidades dentro da sociedade. A partir 
disso, se dá sua importância aos residentes, que relacionarão teoria com à prática, 
podendo exercer simultaneamente os conhecimentos adquiridos em seus 
respectivos cursos. Mesmo de forma remota durante a pandemia do COVID-19, o 
programa proporcionou o contato com diversos profissionais experientes em suas 
áreas, que trouxeram temas extremamente relevantes, pontuando sua importância 
em nossa formação e nos auxiliando a compreender com sensatez e clareza as 
necessidades a partir dos mesmos. Através das plataformas digitais Google Meet e 
Microsoft Teams, foram realizados os encontros síncronos, que iniciaram no primeiro 
semestre de 2021 após os alunos ingressarem no programa. A primeira palestra foi 
ministrada pela convidada Juliana de Souza Leite, que a partir de seu conhecimento 
e experiência profissional de produção e programação na TV Aparecida, nos 
ensinou como produzir um Podcast que fosse criativo e atingisse o público alvo, 
direcionando nosso aprendizado e apresentando ferramentas e formas para que 
haja o engajamento necessário afim de que a mensagem por trás do projeto seja 
passada aos ouvintes. O convidado Me. Darwin Mota nos proporcionou uma aula 
sobre o design gráfico editorial, sua importância no mundo atual e especificamente 
na aplicação para o público infantil, mostrando como adequar o conteúdo de forma 
atrativa para as crianças. Também foi apresentado uma palestra sobre o tema “O 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente”, que 
possibilitou a todos nós termos conhecimento sobre ações e atitude que podemos 
tomar e leis que amparam a isto, como reconhecer esses possíveis casos através da 
comunicação com a criança e saber a maneira certa de como intervir. Foi proposto a 
nós um projeto interdisciplinar em colaboração entre as três licenciaturas da 
faculdade, com o auxílio de diversos professores e coordenadores: a coletânea de e-
books Aves do Parque Ecológico do Taboão de Lorena-SP, no qual foram 
desenvolvidas através de pesquisas sobre a ave escolhida por cada aluno, um livro 
digital, que também incluiu jogos e atividades voltadas ao público infantil. Mediante o 
exposto, não podemos deixar de notar a relevância do programa na formação dos 
licenciandos, perante a todo conhecimento de valor que foi agregado durante o ano 
de 2021. 
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Trabalho de Graduação – Centro Universitário Teresa D’Ávila, Lorena, São Paulo, 2021. A 
IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO ESPORTE [Orientador: Prof. Me. Miguel 
Adilson de Oliveira Júnior  
 
 comunicacao.social@unifatea.edu.br   
 
Este artigo científico tem como o seu principal objetivo detalhar fatos sobre o jornalismo 
esportivo no Brasil. Sabemos que o futebol é um dos esportes mais famosos na qual a 
população brasileira é apaixonada, graças a esse, e outros esportes o Jornalismo esportivo 
conseguiu ganhar certa relevância. A comunicação é primordial para nossa sobrevivência, e 
temos o total conhecimento disso, desde os primórdios já existia a comunicação através de 
gestos e até mesmo gritos. Claro, com o desenvolvimento da humanidade os meios de 
comunicação e aprendizado  
foram ganhando certa evolução. A graduação e especialização foi se tornando um dos 
meios para se tornar um profissional do campo. A coerência, expressividade e competência 
são três características primordiais a serem prezadas. Pouco se acreditava que uma 
manchete esportiva pudesse estampar um jornal, alguns anos atrás era algo de outro 
mundo ver esporte nos jornais. No nosso contexto atual, agora já existem programas que 
são exclusivos para esportes, canais que são destinados também para esse tipo de 
conteúdo, com jornalistas especializados no assunto e esportistas aposentados . Em uma 
comparação simples com alguns anos atrás, o crescimento do interesse das pessoas sobre 
jornalismo esportivo e esportes resultou em um grande aumento. Nesse contexto, nosso 
artigo resultou na junção de teorias comprovadas sobre autores de obras literárias, onde 
conseguimos comprovar sobre as dificuldades de um comunicador nesse meio. A principal 
delas é certamente conseguir ganhar espaço e reconhecimento, como já citado, no começo 
o esporte não era algo bem aceito por algumas partes na nossa atualidade. O presente 
artigo, ainda teve o objetivo de falar sobre o atrelamento existente entre esporte e 
marketing. Em qualquer esporte, o marketing sempre é um dos focos principais, não importa 
como ele seja feito ele sempre terá uma certa ligação. Levando - se em consideração esses 
aspectos, espera - se que um debate sobre o jornalismo esportivo e sua importância seja 
realizado. Ao longo desses anos, o jornalismo esportivo vem crescendo ainda mais, devido 
ao aumento de competições e esportes no planeta todo esse meio ganhou muita força, com 
coberturas de olimpíadas, copas do mundo, competições nacionais e internacionais, um 
reflexo desse crescimento surreal é a atenção que os jornais, revistas e materiais online dão 
para as modalidades mais famosas de esporte da sua região e país.  



 

 

PROJETO CASA REAL 2021: EQUIPE ARQUITETURA E 
URBANISMO - TESOURARIA E CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

FINANCEIROS 
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José Ricardo Flores Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricardoffaria@gmail.com 
 

Casa Real é o nome empregado ao projeto extracurricular do Centro 
Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA onde se proporciona aos alunos do 7º e 8º 
período do curso de Arquitetura e Urbanismo trabalharem em conjunto com o EMAU 
(Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo), em busca de proporcionar melhora 
na qualidade habitacional e de vida da família comtemplada. Podendo-se agregar 
conhecimentos e atividades colaborativas de outros cursos da instituição no decorrer 
do desenvolvimento. Os alunos envolvidos são divididos em equipes para melhor 
organização dos trabalhos, sendo a equipe financeira a responsável pela obtenção e 
administração dos recursos financeiros necessários para o andamento do projeto. 
Por meio do diálogo entre os envolvidos, inspirado em edições anteriores do projeto 
e com base nas diretrizes que determinam as atribuições de cada grupo é efetuado 
um levantamento de estratégias que são estudadas de forma minuciosa e constante 
para promoção da entrada de recursos financeiros. Nesta edição de 2021, estamos 
trabalhando com a arrecadação por meio do crowdfunding; após ampla análise dos 
sites que oferecem esse serviço em busca das melhores condições foi determinado 
o que melhor atende as demandas do projeto; e de doações por transferência pix; 
realizadas para a conta bancária de um de nossos discentes. Efetuamos a 
divulgação do projeto por meio das redes sociais oficiais, contando também com a 
equipe “arquitetura e urbanismo – comunicação” e por meio da divulgação de cada 
aluno aos seus conhecidos disponibilizando-se esses meios de colaboração. 
Realizou-se também, no mês de outubro, uma rifa em prol do projeto onde foram 
vendidos 200 números e uma cesta de produtos da Bauducco, como prêmio. 
Atualmente, encontra-se em andamento a criação de nova rifa após constatação da 
eficácia de tal meio de arrecadação e envolvimento por parte da turma nessa 
modalidade. Os valores arrecadados são utilizados para pagamento de materiais 
que não conseguimos através de doações, mas sobretudo para mão de obra, ou 
custeio de refeição ou alguma necessidade junto aos voluntários da mão de obra, 
tão necessária para o andamento da obra. Estamos na fase final do projeto desta 
edição, ainda em busca de recursos financeiros e doações de itens como 
acabamentos e utensílios para casa com intuito de proporcionar a maior qualidade 
de vida possível à família contemplada. O valor da ação em si, que busca 
inicialmente o envolvimento com a prática profissional do arquiteto urbanista mas 
oportuniza realização pessoal ao podermos ajudar quem precisa muito desse apoio. 

mailto:bmariaeduarda46@gmail.com
mailto:carolfcortez@live.com
mailto:contato.jpmsena@gmail.com
mailto:clarama.0208@gmail.com
mailto:contato.matheusdiniz@Gmail.com
mailto:jricardoffaria@gmail.com


 

 

 
Palavras-chave: Habitação Social; Moradia; Finanças, Projeto. 
 



MASSOTERAPIA HOLÍSTICA

Brenda Natanaely Nascimento dos Santos, Estética e Cosmética, brenda.santos.nns@gmail.com
Maria Eduarda Ferreira Bueno, Estética e Cosmética, maferreirabuen@gmail.com

A massoterapia é um recurso milenar utilizado para fins de obter diversos e
diferentes efeitos terapêuticos. Já a holística vem da palavra grega "holos", que
possui o significado de "todo", ou seja, em um tratamento que possui uma
abordagem holística irá ser realizada um tratamento levando-se em consideração
todo o conjunto do ser humano: corpo, mente e espírito. Os benefícios da
massoterapia holística é, ao tratar o cliente "como um todo", proporcionará melhores
efeitos terapêuticos. Sendo bem aplicada a massagem e adaptando-se a melhor
técnica para cada individuo, cada um com um protocolo diferente, quais técnicas
onde se utilizará terapias integrativas complementando o tratamento tradicional da
massagem, sendo exemplos de terapias; cromoterapia, reiki, musicoterapia,
consciência corporal, realinhamento e limpeza do campo energético, aromoterapia,
cristais. Esse conjunto de técnicas e terapias irá ajudar não apenas no relaxamento
corporal e muscular do individuo, mas também melhorar outros aspectos de sua vida
como; acalmar suas emoções, dinamizar a energia vital, fortalecer o sistema
imunológico, limpar o espirito, estimular o fluxo venoso do sangue, aumentar o nível
de hemoglobina, incentivar o fluxo linfático, cura de doenças, traz alivio do estresse,
da ansiedade e diminui a insonia, além de afetar o chakras do corpo subtil deixando
todo o organismo e o espirito em total equilíbrio. A holística irá proporcionar a
experiência de percebemos e de descobrir sobre nossos bloqueios emocionais e de
energias e uma vez desbloqueando essa área a integração do seu corpo e mente irá
se iniciar, como resultado o cliente irá desenvolver uma auto-imagem mais positiva,
assumindo sua auto-responsabilidade de ser feliz, de ficar bem e de ter um cuidado
com todos os aspectos de sua vida. Conclui-se que a massoterapia holística irá
beneficiar todos os níveis do ser humano, fisicamente, emocionalmente e
espiritualmente, ao fim gerando uma sensação de bem-estar, confiança e felicidade.
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Esp. Maria Joana Lima Martins, Docente/UNIFATEA, mariajoana.limartins@gmail.br 
 

Estima-se que cerca de 1 a cada 10 crianças sejam abusadas sexualmente 
durante sua infância sendo que na maioria das vezes esses abusos são cometidos 
por pessoas do meio intra familiar. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente 
(ECA), é caracterizado abuso sexual infantil qualquer ato de conotação ou natureza 
sexual em que indivíduos adultos submetem menores de idade para situações de 
satisfação ou estimulação sexual, forçados pela ameaça, sedução ou força física. A 
violência sexual pode ser entendia como: exibicionismo, comentários, gestos 
obscenos, pornografia até a prostituição, envolvendo menores de idade, que não 
conseguem se defender sozinhos, ou seja, indefesos. A Pesquisa realizou uma 
análise evidenciando o papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem no 
tratamento a criança e ao adolescente vítima de abuso sexual e suas 
consequências. Selecionados 05 artigos, utilizou como metodologia a revisão 
bibliográfica por meio de análises de artigos no período de 2015 a 2020, que 
evidenciaram o papel do enfermeiro no atendimento, como base de dados foi 
utilizado o portal SciELO, Revista Psicologia e Saberes, UniBrasil e Revista Cesmac. 
O enfermeiro deve identificar os sinais e sintomas do abuso como: edema ou lesões 
em área genital sem justificativa aparente, lesões de Palato decorrente da força 
causada no sexo oral, fissuras, dilatação, flacidez ou cicatrizes anais sem causas, 
Rompimento himenal, doença sexualmente transmissíveis, infecção constante do 
trato urinário, dor á micção, ansiedades, agressividade, receio de contato físico, 
condutas suicidas, sentimento de culpa e vergonha, condutas suicidas, medo 
generalizado, mentiras, entre outros. O atendimento as vítimas se estendem a 
prevenção, que se divide em três níveis, primário, secundário e terciário. Primário 
quando ocorre a eliminação da incidência e prevalência de abuso, promoção de 
debates e palestras na comunidade frisando sempre a proteção da criança e 
adolescente. Secundário que ocorrerá detecção de crianças em situações de riscos, 
promovendo intervenção precoce no impedimento de atos de abuso contra a 
mesma. No nível terciário realiza-se o acompanhamento integral da criança e/ou 
adolescente e da família da vítima. O abuso sexual infantil é considerado pela OMS 
como problema grave de saúde pública. Portanto a notificação é obrigatória aos 
profissionais da saúde por meio da Lei Federal, Portaria nº 1968 de 25 de outubro de 
2001, que orienta também que a notificação seja encaminhada para a vigilância 
epidemiológica  Senso assim é dever do enfermeiro atuar na prevenção, diagnóstico 
e atendimento da criança e adolescente vítima do abuso. 
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A PADRONIZAÇÃO DO CORPO FEMININO NA INDÚSTRIA 

PORNOGRÁFICA 
 

Maria Fernanda Filomena Sampaio da Silva Rodrigues, Rádio TV e Internet, 

mariafer.filomena@gmail.com. Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Júnior. 

 

Este presente resumo consiste em um projeto visando a expansão do mesmo 

no trabalho de graduação do ano de 2022. A semente inserida na sociedade 

machista, patriarcal e sexista de que a mulher é um objeto de sexualização, 

está desde os primórdios da construção do ser humano. O corpo feminino é 

visto como utópico, aquele que sempre deve estar perfeito dentro do padrão 

controlado por tal sociedade, padrão esse que se alterada a cada estação e se 

não for seguido é taxada como uma mulher não bonita, sendo considerada 

muito gorda ou magra, feia, muito alta ou muito baixa etc. Um fator crucial para 

que esse pensamento seja cada vez mais enfatizado na mente sexista dos 

homens são os sites pornográficos, que acentuam a supervalorização e a 

idealização do corpo feminino criado no imaginário. O presente projeto tem 

como intuito mostrar que a pornografia é uma vilã na luta para que a 

objetificação do corpo da mulher seja erradicada, por meio de estudos 

científicos, é possível constatar que a mídia é uma arma poderosa para o 

contínuo vício para os poderosos. A sentença de prisão que a liberdade de 

escolha da mulher para ser do jeito que ela quiser é extensa, a indústria 

multibilionária consumida desde cedo entre os jovens fortalece para as 

consequências atuais, e essa comercialização durante a juventude é resultado 

da falta de educação sexual no país. A pessoa cresce com aquele estereotipo 

na sua fantasia e quando percebe que aquilo que ele assistiu parte da vida dele 

é tudo produzido, roteirizado, esquematizado e nada real, quebra a sua ilusão e 

traz a frustação, fazendo com que ele tenha posicionamento e ações 

englobadas citadas anteriormente. Portanto, o trabalho traz tal questionamento 

com base em pesquisas de autores de livros e pesquisas cientificas que de 

alguma maneira abordaram tal meio. 
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Resumo:  
O presente relato de experiência, apresentará uma das formações do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID) do curso de Letras do Centro 
Universitário Teresa D’Ávila. O programa teve início no mês de outubro de 2020, os 
encontros do PIBID ocorreram maneira remota, coordenados pela Doutora Neide 
Aparecida Arruda de Oliveira, juntamente com a participação de professoras de escolas 
parceiras. Os alunos participaram de três formações: formação literária, formação de 
contação de histórias e uma formação voltada para a criação de projetos de leitura, a 
qual terá destaque neste relato. O professor Danilo Passos, responsável pela formação 
de leitura, apresentou os retratos da leitura no Brasil, a importância do ato de ler e 
mediação e estratégias de leitura na contemporaneidade. Foi extremamente rico e 
importante para cada um dos bolsistas e contribuíram diretamente para a formação dos 
futuros docentes. 
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Projeto “As mulheres na Literatura”: um estudo por meio das redes
sociais

Maria Paula Garofolo Lopes, Letras, magarofolopes@gmail.com
Neide A. A. de Oliveira, Orientadora, mnoliveira9@gmail.com

A literatura, como um campo de manifestação cultural, foi controlada pela
ideologia patriarcal; devido a isso, as mulheres que procuraram atuar no campo
literário foram deixadas à margem, silenciadas e esquecidas da história cultural e
literária. Conforme consta em registros literários e estudos culturais, pode-se
perceber que a história literária e a escrita foram constituídas exclusivamente por
uma visão masculina e, além disso, a tradição brasileira literária e estética, definiu
como criação artística o ser masculino, ofertando à mulher o lugar de apenas como
leitora e nunca como escritora. Dessa forma, o presente estudo trata-se de um relato
de experiência juntamente com a Aprendizagem Baseada em Projeto, utilizando
como base o projeto literário “As Mulheres na Literatura”. Os objetivos deste estudo
são: compartilhar com os leitores, em geral, um projeto denominado “As Mulheres na
Literatura”, realizado por meio das redes sociais nos anos de 2020 e 2021 e
apresentar a trajetória das mulheres na literatura. Como aporte teórico, para tratar
de mulheres na literatura, o estudo fundamenta-se em Abreu (2015), Belline (2015),
Zukoski (2020), para dissertar sobre Aprendizagem Baseada em Projeto,
fundamenta-se em Souza e Dourado (2015), Ribeiro (2018) e Oliveira (2020) e para
falar sobre o Relato de Experiência, fundamenta-se em Escrita Acadêmica
(2017).Em relação à metodologia de pesquisa, foi feito um levantamento sobre
escritoras mulheres e seus respectivos gêneros literários. Em seguida, foi criado um
grupo no Whatsapp chamado “As Mulheres na Literatura” para que as participantes
do projeto pudessem entrar e, além disso, faz parte da metodologia de pesquisa o
relato de experiência da autora do projeto e das participantes. Portanto,
considera-se que é necessário que a trajetória da mulher escritora seja contada e
valorizada, visto que há uma grande contribuição feminina para a história literária e
filosófica.
Palavras-chave: projeto; literatura feminina; redes sociais; relato de experiência.
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A COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO INSTRUMENTO PARA 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DOENÇAS MENTAIS 

 
Leonardo Bonetti Babboni da Silva, Publicidade e Propaganda, LBONETTI7@HOTMAIL.COM 
Maria Gabriela Gonçalves de Avila, Publicidade e Propaganda,gabigoncalves21@outlook.com 
Maria Talita Ataliba Rozendo, Publicidade e Propaganda, maria2205rozendo@gmail.com 
Miguel Adilson de Oliveira Júnior, orientador, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 

Nos dias de hoje não é preciso muito esforço para ver a grande influência dos 
meios de comunicação na sociedade. Estudos a respeito da comunicação social, 
comportamento do consumidor, entre outros, são aperfeiçoados cada vez mais, a fim 
de entender como a comunicação pode ser construída com o objetivo de se tornar 
cada vez mais eficaz. Assim, realizando o papel de fazer a mensagem ser passada 
da forma mais clara possível, buscando convencer e influenciar as pessoas, 
entendendo suas necessidades e desejos, sendo isso o que fundamenta o grande 
poder da comunicação social. Visto seu potencial e força, nota-se a possibilidade 
desse bem colaborar com um grande problema presente na sociedade brasileira e 
também no mundo inteiro: O grande estigma das doenças mentais, com o intuito de 
dissipar e espalhar uma mensagem que conscientiza, informa e educa, tornando o 
assunto popular e consequentemente menos estigmatizado. Nos últimos anos, as 
doenças mentais tiveram um aumento considerável, segundo a Organização Mundial 
da Saúde, o Brasil já é considerado o quinto país mais depressivo do mundo. 
Levando em conta os fatores decorrentes da pandemia, se predispõe ainda mais 
para o aumento de casos de transtornos mentais. Tais indicadores correlacionam-se 
a múltiplos fatores sociais, psicológicos e ambientais em que se vive em plena 
pandemia. A importância dos assuntos saúde mental e comunicação, para o 
entendimento da sociedade atual, é observada pelos diversos pontos que ambos 
têm em comum, tais temas ficaram ainda mais evidentes após a Pandemia da 
Covid-19. As alterações que este cenário provocou na forma de se comunicar e no 
estilo de vida que todos levavam antes, refletiram na saúde da população, 
destacando as consequências para a saúde mental, que também foi muito afetada 
neste período, sendo um reflexo de diversos acontecimentos inesperados, pelos 
quais todos foram surpreendidos, causados por um “novo normal”. 
 
Palavras-chave: Comunicação social; Saúde Mental; Estigma; Pandemia. 
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Conhecimento em processo 
 

 

Mariana Beckmann de Sousa, pedagogia. 
marianabeckmann@gmail.com 
 
 
Ao iniciar no programa de residência pedagógica obtive muitas experiências 
que me auxiliaram durante os estudos.  
Por esse período pude realizar muitas atividades, trabalhos, desenvolver e-
books e compartilhar meus conhecimentos com o próximo.  
Devido ao programa estou me preparando para futuros estágios. É de grande 
importância para o educador buscar novos conhecimentos e capacidades, 
desenvolvendo técnicas e através do programa é possível sempre pensar 
constantemente sobre o processo da educação.  
Os cursos são importantíssimos para uma carreira profissional.  
Sendo uma forma de buscar atualizações para atingir o sucesso da carreira. 
Através das atividades desenvolvidas tive a oportunidade de utilizar 
ferramentas digitais como o Canva que facilitam o trabalho, trazendo muitas 
utilidades.  
Pude realizar um e-book sobre um ponto turístico da minha cidade “ O pico dos 
Marins “ um lugar muito atrativo e misterioso. Na sua construção utilizei 
imagens e até jogos digitais. Também realizei trabalhos sobre a importância da 
prática da leitura e outro que foi desenvolvido junto com outras colegas sobre 
os estados da água, sua importância e formas de evitar o desperdício, 
atividades com bases as normas da BNCC.  
Atualmente, estou na construção de um novo ebook relatando sobre a 
natureza. Participando das palestras, trabalhando com a tecnologia pude 
aprender muitas coisas, portanto tenho  imenso agradecimento em relatar 
minhas experiências com o programa de residência pedagógica que me 
incentiva a alcançar grandes objetivos através da educação, buscando um 
futuro melhor tanto para os professores como os alunos. 

 

 
Palavras- chave: Ebook, Conhecimento , Canva, Educação. 
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DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE GRÁFICA DE APLICATIVO 

MOBILE PARA ALISTAMENTO DE VOLUNTÁRIOS EM ONGS 

 
 

Mariana Cândida Lemes Siqueira, 8° período – Design, marianalsiqueira@gmail.com 
Darwin Rodrigues Mota (orientador), Design, darwinrmota@gmail.com 
 
 

O voluntariado é uma atividade não remunerada exercida com o objetivo de 
gerar o bem ao próximo. Quando associada ao terceiro setor, esta prática colabora 
com o desenvolvimento social por meio de participação em ações realizadas pelas 
popularmente conhecidas Organizações Não Governamentais (ONGs). Apesar do 
trabalho voluntário se tratar de uma causa nobre, ainda é pouco praticado no Brasil, 
necessitando assim de meios que colaborem na divulgação e engajamento por parte 
da população. Tendo em vista que os aplicativos são ferramentas eficazes de 
comunicação e facilitadores na realização de tarefas cotidianas, se combinados à 
força da solidariedade, estes podem atuar como meio simplificador na prática do 
voluntariado, se tornando aliados na disseminação desta ação que gera diversos 
benefícios àqueles que infelizmente não recebem o devido amparo por parte do 
Estado. Diante desta proposta, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento 
de uma interface gráfica de aplicativo mobile para alistamento de voluntários em 
ONGs, proporcionando um canal de encontro entre estes, em que torna possível aos 
usuários que queiram ser voluntários encontrar oportunidades disponibilizadas pelas 
ONGs cadastradas, oferecendo também a estas ONGs um meio para encontrar 
pessoas dispostas a colaborar em suas ações. Para isto, foi utilizada a metodologia 
baseada nos Elementos da Experiência de Usuário, apresentada por Jesse James 
Garrett (2011), abordando princípios da experiência de usuário, usabilidade, 
arquitetura informacional e design de interface de usuário. Também foi realizada a 
análise de similares, em que a partir do estudo das principais informações contidas 
em aplicativos e um site que compartilham do mesmo propósito, foi possível 
identificar e estabelecer quais funcionalidades deveriam estar presentes na interface 
desenvolvida. Como resultado obteve-se um protótipo navegável de uma interface 
gráfica, desenvolvido por meio do software “Figma”, que atende a principal demanda 
identificada, além de observar conceitos relacionados à acessibilidade para que se 
possa contemplar o maior número de pessoas possíveis. Com isto, espera-se que 
haja simplificação na procura de voluntários por ONGs que necessitam dessa mão 
de obra para fortalecimento de sua atuação na sociedade, ajudando assim a 
promover a solidariedade e a participação do público. 

 
Palavras-chave: Interface gráfica; Experiência de usuário; Usabilidade; 
Voluntariado. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE PIBID 
LETRAS 2021 

 

Lara Garcez de Paula, Letras, laragarcez@hotmail.com 

Mariana Julia Siqueira Eklund, Letras, marianajuliase@gmail.com 

  

Resumo:  
 
A formação ofertada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) no ano de 2021  foi “mediação e estratégias de leitura na 
contemporaneidade”, realizada nos meses de fevereiro e março, ministrada 
pelo Professor Mestrando Danilo Passos via google meet, de forma remota  
devido ao distanciamento social causado pela pandemia de COVID-19 durante 
uma hora às quartas-feiras, o intuito desse curso assim como os demais 
oferecidos á distância foi manter a troca de conhecimentos e experiências 
dentro das condições possíveis. Durante os encontros, por meio de aula 
expositiva dialogada, o docente mostrava-nos os slides, lia os principais 
trechos de obras essenciais à temática, tais como o texto “O direito à literatura” 
de Antonio Candido, partes destacadas de livros de Roxane Rojo, Roger 
Chartier, a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” etc. 

  

Palavras-chave: PIBID, formação docente, Letras. 
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ADAPTAÇÕES AUDIOVISUAIS DE OBRAS LITERÁRIAS LGBTQIA+ 
 
Marianne Lúcia Farias Monteiro, Rádio, TV e Internet, marianne_farias@ymail.com 
 
 

O seguinte trabalho visa analisar as obras literárias LGBTQIA+ adaptadas para o 
audiovisual, suas evoluções ao passar das décadas e sua importância no cenário 
atual mundial. Histórias são contadas desde os primórdios da humanidade, mas o 
modo que as contamos evoluiu ao longo dos séculos. Esta evolução deve-se ao 
surgimento de novas tecnologias e da própria evolução do ser humano. Durante 
muitos séculos, as histórias foram contadas pela escrita e, posteriormente, 
ganhando vasto espaço na literatura, mas antes da escrita, já eram contadas por 
meio oral. Como definida por Aristóteles, a Literatura é uma arte, considerada a 
sexta arte do mundo moderno. Hoje em dia, as histórias saíram das páginas e 
ganharam as telas de TV e cinema. A literatura LGBTQIA+ surgiu da necessidade da 
representação dos indivíduos da comunidade e, para chegar ao que é atualmente, 
precisou quebrar muitas barreiras. Os primeiros registros de literatura LGBTQIA+ 
datam-se na Grécia Clássica, com Petrônio, um satirista romano. Na atualidade 
conta com inúmeros autores. As adaptações cinematográficas consistem no uso de 
obras textuais para a realização de projetos audiovisuais. Presente desde as 
primeiras fases do cinema, durante o século XIX, na Europa, o roteiro adaptado foi 
reconhecido, em 1929, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como 
categoria do Oscar, devido a sua complexidade. Mesmo com a constante ascensão 
das produções audiovisuais com temáticas LGBTQIA+, este espaço ainda é pouco 
ocupado pelas devidas representações. Quando analisamos as produções 
audiovisuais que trazem personagens LGBTQIA+, em sua maioria, são personagens 
secundários e sem muito destaque. Se voltarmos nossos olhares para as obras 
literárias, encontramos um número consideravelmente maior de personagens 
LGBTQIA+ em papéis principais. A proposta deste trabalho é analisar o 
desenvolvimento das adaptações audiovisuais de obras literárias, sua abordagem no 
passado e nos dias atuais, visando aumentar a visibilidade para essas obras, e será 
desenvolvido por meio de pesquisa exploratória e bibliográfica. 
 
 
Palavras-chave: Literatura LGBTQIA+, Adaptações Audiovisuais, Cinema  



 

 

A REINAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA CENTRAL DE 
CRUZEIRO 

Mateus Pinto Campos, Jornalismo, jor.mateuspinto@gmail.com 
Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 

Este resumo é referente ao Trabalho de Graduação que será apresentado em 
2022. A escolha do tema foi feita em Agosto de 2021 e o modelo escolhido é uma 
grande reportagem. O objetivo principal do trabalho será homenagear os patrimônios 
culturais e históricos do município onde moro. Além disso, servirá como uma 
conferência dos prazos estipulados pela cidade para a obra e também como 
documentação de uma obra que agregará muito para o turismo do município. O 
trabalho conta com três principais focos: o processo de produção de uma grande 
reportagem; a história da Estação Ferroviária no município de Cruzeiro e o incentivo 
ao turismo e as etapas necessárias para um processo de restauração. A Estação 
Ferroviária Central de Cruzeiro fez parte da história do município por muitos anos. 
Após cair em desuso pela maior facilidade que outros veículos individuais ou 
coletivos proporcionaram, ela perdeu sua função e ela foi esquecida. Porém, há 
alguns anos, surgiu em Cruzeiro a notícia de que a Estação seria reinaugurada e 
restaurada. Toda a população ficou extasiada com a notícia, já que poderia se tornar 
um dos símbolos de Cruzeiro, um novo ponto turístico na cidade. Em 2018, o então 
(e atual) prefeito Thales Gabriel comunicou à população que o pedido de 
restauração foi encaminhado para o Ministério do Turismo. Até que, no ano passado, 
o projeto saiu do papel e a reforma começou a acontecer: o trilho de trem, que, 
inclusive, passa bem no centro de Cruzeiro, começou a ser reformado. Desde então, 
a população que passa pelo trilho, têm conseguido acompanhar essa reforma de 
perto, que vai além da recuperação da Estação Ferroviária e planeja restaurar o 
antigo Pátio, a Estação Rufino de Almeida, Praça do Cinquentenário e ainda conta 
com melhorias no Centro Cultural Rotunda, outro espaço de destaque turístico na 
cidade e que comporta eventos durante todo o ano. A pesquisa pretende começar a 
coleta de imagens a partir do primeiro mês do ano de 2022 e a grande reportagem 
será finalizada em novembro de 2022, para apresentação final. 
 
Palavras-chave: grande reportagem; Estação Ferroviária; Cruzeiro; turismo; projeto 
de restauração.  



MILKY RUN- UM NOVO CONCEITO PARA SUA ALIMENTAÇÃO 

Brendan John Kitchen, Administração, brendan.kitchen@gmail.com 
Edilaine de Oliveira Santos, Administração, oedilaine85@gmail.com 
Fabiano da Silva Santos, Administração, fabiano.santos_95@hotmail.com 
João Gabriel Machado, Administração, gabriel190500@hotmail.com 
Matheus Costa Campos, Administração, mcmatheuscosta_@hotmail.com 
Túlio Salomão Bittencourt de Azevedo, Administração, tulios4lomao@gmail.com 

O projeto Milky Run trata-se de uma empresa startup fundada no Centro 
Universitário Teresa D’Ávila visando uma semelhança com as padarias populares 
localizadas no Vale do Paraíba, porém com diferencial na entrega dos produtos na 
porta da casa dos clientes encomendados via telefone ou plataformas utilizando 
recipientes retornáveis e recicláveis, como também disponibilizando uma loja física 
para saborear os produtos salgados e doces acompanhado por bebidas saborosas. 
Estará disponível à venda itens com preços extremamente variados possibilitando 
acessibilidade a todas as classes, tais como produtos clássicos do café brasileiro, 
produtos gourmet e também opções para demandas mais específicas como 
alimentos vegetarianos e veganos. 

O empreendedorismo não deixa de ser um assunto extremamente discutido 
atualmente, trata-se da iniciativa empresarial utilizando métodos inovadores e 
criativos. A Milky Run visa romper as barreiras minimalistas a partir da inovação na 
parte da entrega do café da manhã atendendo o Vale do Paraíba com entregas 
rápidas e precisas buscando sempre a satisfação e felicidade do cliente. 

Os resultados vêm do aproveitamento de oportunidades e não da solução de 

problemas. A resolução de problemas apenas restaura a normalidade. 

Oportunidades significam explorar novos caminhos (DRUCKER).  

 

A ideia foi fundada baseada no conceito histórico e administrativo denominado 
Milk Run, o qual conta com a entrega de leite na porta da casa dos cidadãos 
deixando um recipiente completo e retirando o vazio das mãos do cliente, como 
também realizando entregas de outros produtos alimentícios encomendados com 
antecedência, por fim retornando à sede descarregando os recipientes vazios. 
Devido à escassez de padarias que utilizam o método de entrega dentro de Lorena e 
no Vale do Paraíba foi fundada a ideia principal do PN, a fim de suprir as 
necessidades dos clientes e consequentemente a demanda. 



No início será criada uma plataforma de acesso online para que os clientes 
possam analisar as variadas opções e também será aberto um espaço físico com 
parcerias realizadas com outras plataformas alimentícias para estender o acesso dos 
nossos produtos aos clientes de modo que consigam realizar o pedido com maior 
facilidade e confiabilidade, após a obtenção de lucro será discutido a hipótese de 
expansões pelo Vale do Paraíba para atender ainda mais clientes em diferentes 
áreas. 

 
Palavras-chave: Refeição; Empreendedorismo; Delivery; Milk Run; Café da manhã; 
Café da tarde;  



 

 

COMPLEXO RESIDENCIAL ESTUDANTIL EM LORENA - SP 

 
Maycon Martins Pinto, Arquitetura e Urbanismo, maycon.martins.p@gmail.com 
José Ricardo Flores Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricardoffaria@gmail.com 
 

Lorena, São Paulo, é uma importante cidade universitária do Vale do Paraíba, 
possui universidades com importante destaque na região, além de vários polos de 
outras universidades. Cerca de 5 mil alunos se distribuem nas 3 principais 
universidades da cidade: EEL/USP - Possui cerca de 2 mil alunos, UNISAL - Possui 
cerca de 2 mil alunos e UNIFATEA - Possui cerca de 1 mil alunos. Estes dados são 
atualizados para 2021, após uma forte redução dos financiamentos governamentais, 
a partir de 2015, e agravada pela pandemia, em 2020. Este número já chegou 
próximo a 10 mil alunos nas 3 universidades, próximo a 2015. Atualmente, a cidade 
não possui oferta residencial estudantil bem estruturada, nem mesmo na EEL/USP, 
que são em sua maioria, de cidades distantes, ou de outros estados. Nesse sentido, 
a presente proposta “Complexo Residencial Estudantil” busca suprir: A Falta de 
moradias estruturadas para estudantes, proporcionar ambientes de concentração e 
tranquilidade, dar acolhimento aos estudantes de diferentes classes sociais, oferecer 
espaços de convívio e integração entre os moradores, promover interação do 
complexo com o entorno. A área de intervenção foi escolhida, após a realização de 
uma pesquisa por uma área para a implantação do projeto, com um local que 
oferecesse uma boa oferta de infraestrutura próximo, como supermercados, 
farmácias, hospitais, entre outros. Além disso, uma distância equilibrada entre os 
campi das universidades, incluindo a proximidade do itinerário do ônibus gratuito, de 
uma das universidades, tanto para o campus I, quanto o II, no caso da EEL. O 
terreno onde será desenvolvido a proposta "Complexo Residencial Estudantil" 
localiza-se na R. Pedro V Azevedo adjacente a Av. Peixoto de Castro, principal via 
de acesso à cidade. Conforme mencionado anteriormente, essa localização, tem por 
objetivo oferecer mobilidade aos estudantes as diferentes universidades. Serão 
ofertados alguns serviços essenciais, como: restaurante ou marmitaria, lavanderia, 
faxina e serviço de vigilância / segurança, entre outros que poderão ser terceirizados 
e abertos ao público externo. Acredita-se que com a possibilidade de que esse 
projeto fosse implementado, toda a comunidade seria favorecida, à medida que não 
se trata de um projeto apenas aos acadêmicos, mas com a infraestrutura aberta ao 
uso público, toda a população ganharia, a até mesmo a região, com a possibilidade 
dos espaços servirem a eventos públicos universitários, esportivos e culturais 
atraindo variado público. 

 
Palavras-chave: Residência Estudantil; Integração à comunidade local; Arquitetura 
e Urbanismo. 
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USO DE FÁRMACOS NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO  

PÓS-PARTO  

 
Byanca Augusta Lopes de Oliveira Fidalgo, Farmácia, byancafidalgo@hotmail.com 
Natália Sestari Silva, Farmácia, nataliasestaris@gmail.com 
Prof. M.e. Neir Ligabo Junior, Orientador, neirlig@gmail.com 
 

 
 

 
Palavras-chave: Farmacêutico. Depressão pós parto. Fármacos. Saúde da Mulher. 
Recém Nascido. 
 
 
 

Esse estudo tem como propósito investigar a eficácia de usabilidade de fármacos no 

tratamento da depressão pós parto, assunto esse de relevância para o farmacêutico. 

Depressão, pode designar um estado afetivo normal, um sintoma, uma síndrome ou 

várias doenças e atinge de 2 a 5% da população em geral, com predomínio no sexo 

feminino, principalmente diante de eventos vitais marcantes como a gestação, o 

parto e o período pós-parto. Estima-se que cerca de 20% das mulheres 

apresentarão esse transtorno em alguma fase de suas vidas, o que torna este 

agravo sério problema de saúde pública. No puerpério, período após o parto, 

perpetua-se as grandes mudanças na vida da mulher, aumento de 

responsabilidades, a vida social muda totalmente, privação do sono, além de ter que 

se reestruturar para melhorar a autoestima, reorganizando-se e adaptando-se a sua 

nova rotina de vida. Diante disso esse trabalho se trata de uma revisão integrativa 

realizada nas bases de dados SCIELO e REF. Os artigos foram analisados por meio 

do referencial teórico de análise contextual dos dados e informações. Atualmente os 

resultados apontam para uma melhora na saúde da mulher acometida por 

depressão pós parto quando envolve psicoterapia e farmacoterapia com 

antidepressivos, e, para os casos de depressão mais graves geralmente o 

medicamento é a terapêutica de escolha. Os antidepressivos mais utilizados 

normalmente são os inibidores seletivos da receptação da serotonina (ISRS), por 

causarem menos efeitos adversos nos bebês, os mais indicados na amamentação 

são a sertralina e a paroxetina, por apresentarem baixo índice no leite materno. Já a 
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fluoxetina e citalopram foram encontradas concentrações séricas significativas no 

leite materno. Depois de algumas pesquisas conclui-se que os danos causados pela 

doença na vida da mulher e no desenvolvimento do recém-nascido é mais 

significativo do que as contraindicações dos psicofármacos, desta forma observa-se 

que o incentivo ao tratamento de forma eficaz, é essencial para a qualidade de vida 

da mãe e da criança.  



 

 

FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
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Daniel Augusto da Silva, Jornalismo, danielsrsg@yahoo.com.br 
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A atual crise hídrica leva a pensar em problemas de curto a longo prazo. A 
maneira como as águas são exploradas em nosso território é algo que merece ser 
analisado com atenção, afinal, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) 
63,8% da energia gerado no Brasil vem das hidrelétricas. Buscando algo mais 
próximo da instituição que atua como base desta pesquisa, o objetivo é expor a 
função Socioeconômica do Rio Paraíba do Sul e sua influência na região Vale-
paraibana. Temas como a economia advinda das águas do Rio Paraíba, as 
consequências positivas e negativas causadas em sua exploração, o estilo de vida 
dos moradores em seu curso e atividades de subsistência comumente praticadas, 
como a pesca, serão abordadas de maneira ampla. Desataca-se também a 
influência que a Revolução Industrial exerceu na exploração do território nacional e 
sua consequência direta no processo de poluição deste importante rio. Devido ao 
crescimento populacional do Vale do Paraíba, foi se implantando alguns 
reservatórios ao longo do rio paraíba, isso trouxe grande impacto nas atividades 
econômicas. Há também as hidrelétricas ao longo de seu curso, que fornecem 
energia suficiente para manter as numerosas fábricas e cidades no eixo Rio-São 
Paulo. A magnitude da pesquisa é de grande importância geográfica, história e 
social, devido ao conhecimento científico nela apresentado, buscando mostrar os 
aspectos positivos e negativos da exploração deste rio na região.  
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Paraíba. 
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A TATUAGEM COMO ETIOLOGIA DA AUTOESTIMA E ARREMATE 

PARA UM ESTILO DE VIDA. 
Nathalye Helena Soares de Almeida, Jornalismo, nhsaalmeida@gmail.com 
Prof. Me Miguel A. De Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br  
 
Este trabalho expõe por meio de pesquisa bibliográfica a importância das tatuagens 
como meio de expressão, não só artística como também uma alavanca para sua 
autoestima, podendo também dizer mais sobre as experiências e perspectivas de 
vida da pessoa que à fez, assim como as diversas interpretações que um único 
desenho pode transmitir. Para entendermos melhor sobre nossas percepções diante 
as tatuagens, foi utilizado o fotolivro, uma ferramenta de umas das ramificações da 
fotografia, do gênero jornalístico. Com a criação deste produto temos como objetivo 
ecoar suas crenças e seu estilo de vida representado por suas tatuagens, sem pré-
julgamentos em relação ao indivíduo tatuado. Outro ponto importante que será 
abordado no trabalho, será a tatuagem como estimulante da autoestima, 
principalmente em relação as pessoas que sofreram algum acidente e desejam 
esconder alguma cicatriz ou marcas em geral, e, em casos mais frequentes e 
comuns no momento, mulheres que perderam a mama e fazem, de forma gratuita, 
uma tatuagem simulando a aureola mamaria, devolvendo assim, sua autoestima. É 
de extrema importância que todos tenham acesso a dimensão do quanto a tatuagem 
pode contribuir na construção e reconstrução da autoestima e estilo visual de 
alguém, pois nela é depositada a liberdade de expressão de cada um. O trabalho 
abordará de forma multimídia, a expressividade única de cada tatuagem em cada 
um, sua importância, simbologia ou não e, principalmente, sua contribuição na 
reconstrução e construção do amor próprio e estilo de mulheres e homens, de 
variadas idades e gostos. Será alvo deste conhecer inicialmente os primórdios da 
tatuagem, sua história e sua "primeira" finalidade, descrever como a tatuagem 
determina o estilo visual de alguém e examinar e explicar a tatuagem como 
cooperante na autoestima. Com este trabalho, portanto, pretendeu-se expor a todos 
a singularidade da tatuagem e que houvesse a quebra da visão marginalizada, 
insignificante e barbarizada da prática, fazendo com que o indivíduo que a possui 
seja visto como apreciador de uma arte como diversas outras que nos é 
disponibilizada. 
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USO DA PRÓPOLIS VERDE E SUA AÇÃO CICATRIZANTE 
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Neir Ligabo Junior, orientador, neirlig@gmail.com 
 

O termo própolis tem a origem grega: Pro – em defesa de, e polis – cidade 

ou comunidade, ou seja em defesa a comunidade. A própolis é definida como uma 

substância resinosa processada pelas abelhas de origem Apis mellifera através 

de um material resinoso castanho de origem vegetal, pólen, pequenas 

quantidades de açucares e cera, essas secreções são originadas pelas cascas 

de arvores, arbustos, ápices vegetativos e advindas de gemas. As abelhas 

operárias utilizam a própolis como método de proteção na colmeia, como se 

fosse um cimento cobrindo as reparações de rachaduras, fissuras, buracos 

com o objetivo de proteção contra insetos intrusos ou animais que conseguiram 

entrar, foram picados ou até mesmo é utilizado para embalsamar insetos  

invasores evitando assim sua decomposição e o crescimento de micro-

organismos. A própolis é uma substância resinosa e de consistência viscosa, 

cujas matérias-primas são coletadas pelas abelhas Apis melífera, das plantas, 

brotos, cascas e árvores  e as convertem em favos de mel e essas substâncias 

são transportadas pelas abelhas para a colmeia onde são modificadas pela 

adição de cera, pólen e seus metabolitos, potencializando seu efeito 

farmacológico através da utilização da planta conhecida como alecrim do campo. 

A própolis é rica em propriedades antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes, 

antitumorais e imunomoduladoras. Hoje em dia a própolis é muito utilizada como 

um remédio a base natural, onde esta sendo muito popular e esta dispovinel em 

diversas formulas como por exemplo, cápsulas de suplemento alimentar, como 

um extrato hidroalcoólico, conhecido também como enxaguatório bucal, na forma 

de pó, entre outras. O objetivo deste trabalho é evidenciar a composição química 

da própolis em especial a própolis verde com suas respectivas funções 



 

 

biológicas sobre o uso terapêutico como uma fonte de produtos naturais no 

tratamento de lesões cutâneas no processo de cicatrização. Nesse contexto a 

própolis pode assumir um papel importante na procura por produtos naturais com 

propriedades medicinais. Este trabalho é uma revisão de literatura que visa 

demostrar os beneficios da própolis verde e sua ação cicatrizante.  
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As metodologias de ensino são de imensa importância no processo de 
aprendizagem e as ferramentas lúdicas vem no intuito de auxiliar esse processo. No 
que se refere ao ensino de Embriologia são percebidas inúmeras dificuldades na 
compreensão deste assunto, tais como: grande quantidade de termos técnicos, falta 
de materiais didáticos para   uma   melhor visualização das fases do 
desenvolvimento embrionário, as questões referentes a teratologia, que são de 
suma importância para o farmacêutico, entre outros. O estudo da Embriologia enfoca 
os eventos desde a fertilização até o nascimento, abordando os processos de 
gametogênese, fecundação, clivagem, gastrulação, morfogênese e organogênese. 
Assim, busca-se compreender o fenômeno biológico típico, comum e espantoso da 
embriogênese: a proliferação de uma única célula, o zigoto, que dará origem a um 
novo ser. Esse trabalho tem o propósito de um maior interesse e também melhor 
análise do conteúdo da Embriologia e suas etapas do desenvolvimento humano pela 
aplicação de jogos. O objetivo desse trabalho foi a criação do jogo “EMBRYO 
GAME” que será apresentado e aplicado aos alunos de ensino médio, na disciplina 
de Biologia, visando uma forma mais dinâmica de se aprender. O método utilizado 
foi elaborar um jogo de cartas de acordo com as fases do desenvolvimento 
embrionário humano. Esse jogo consiste em um baralho onde existem cartas com 
cinco “pistas” acerca de conceitos relacionados à Embriologia. Os participantes 
devem formar um círculo contendo no máximo seis jogadores e com as cartas 
embaralhadas no centro o jogo deve começar. De modo geral, um participante “A” 
deve retirar uma carta e proferir a dica número um para o jogador “B”, caso ele 
acerte somente com essa dica, ganhará cinco pontos, caso contrário, esse jogador 
passará a dica número dois ao jogador “C” que caso acerte ganhará quatro pontos, 
caso não, deve ser lida a dica número três e assim sucessivamente. Além disso, 
existem também as cartas coringas com bônus que alteram a pontuação e o sentido 
do jogo. Quem atingir 280 pontos primeiro, ganha. Espera-se com o EMBRYO 
GAME que as formas de aprendizado se tornem mais eficazes e diversificadas, 
gerando um estudo de maior interação no ambiente escolar e até mesmo em casa, 
com a família e os amigos. 
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BUSCA POR SERVIÇOS ESTÉTICOS PELA POPULAÇÃO FEMININA 
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Nos últimos anos muito tem se falado sobre a importância dos serviços 
estéticos na manutenção do bem estar e da autoestima, interferindo diretamente na 
saúde mental das pessoas. De acordo com pesquisas mais recentes, os serviços de 
estética e cosmética estão sendo cada vez mais procurados pela população em 
geral, sendo o setor que mais cresce mesmo em períodos de grande instabilidade 
econômica.  A procura por serviços estéticos no Brasil, seja por cirurgias plásticas ou 
tratamentos que transformam o corpo e a face, tem se destacado nas pesquisas 
pelo maior crescimento a cada ano, o que viabilizou a presença do país no topo do 
ranking mundial de busca por este tipo de serviço. Mas há um questionamento que 
necessita ser feito: a população de baixa renda tem acesso a este tipo de serviço ou 
ainda é algo limitado somente as elites econômicas? Este trabalho tem por objetivo 
responder a esta questão, limitando-se especificamente ao publico feminino de 
algumas cidades do Vale do Paraíba- SP, com idade entre 18 e 60 anos e renda 
familiar per capita de até meio salário mínimo vigente. Este nicho da população, alvo 
desta pesquisa, costuma ser mais vulnerável e socialmente mais exposto aos 
transtornos mentais relacionados a autoimagem e a baixa autoestima o que o torna 
não apenas elegível e sim carente deste tipo de serviço. Por autoimagem 
entendemos o reflexo que as pessoas veem de si mesmas diante do espelho e das 
emoções e pensamentos que esta imagem lhe desperta. Esta imagem que se faz de 
si próprio é fator determinante para a manutenção da saúde mental, e com isso 
conclui-se que o acesso aos serviços estéticos é, antes de mais nada, uma iniciativa 
para a promoção da saúde, do bem estar e da autoestima, favorecendo o 
autocuidado em geral.  
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O trabalho em questão apresenta um estudo preciso para a criação de uma 
campanha publicitária de caráter amplo e contemporâneo com foco em uma 
plataforma de transmissões ao vivo que vem em um crescendo ao longo dos últimos 
anos. O objetivo principal desta ação é a incorporação da marca Chiquinho Sorvetes 
no mercado de livestream, por meio de criadores para a plataforma Twitch. Para que 
o estudo e criação da campanha fosse possível, foi analisada a marca, seu público-
alvo, o mercado brasileiro do segmento, foi realizada uma análise SWOT, também 
foi definido o problema de comunicação, e compreendido  toda a história das WEB’s, 
para um melhor embasamento. Além disso, o estudo tem base teórica nas técnicas 
de marketing e comunicação, sendo assim, aumentando as chances de sucesso da 
campanha.  

Desse modo, foi proposta uma série de ações e estatégias desenvolvidas e 
adaptadas para esse novo formato de produção e consumo de conteúdo, as 
transmissões ao vivo, visando atingir um nicho específico que está presente na 
plataforma, o qual é muito mais fiel à marca trabalhada. Dessa forma, as ações 
foram criadas e pensadas para dois streamers/ criadores de conteúdo, que foram 
escolhidos para serem os porta-vozes da marca durante o período de veículação da 
campanha, trazendo em suas lives e em suas redes sociais as parcerias feitas com 
a marca.  

Portanto, com a aplicação das ações presentes no plano estratégico de 
comunicação a empresa possui uma maior efetividade na comunicação com o seu 
público, que está presente em lives realizadas dentro da plataforma Twitch.tv. Com 
uma boa comunicação, o objetivo não é somente a venda, pois a empresa é líder no 
mercado, mas sim a fidelização do público que já é seu consumidor. E assim, 
tornando a marca mais ligada ao que é novo com relação as mídias digitais. 
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RESUMO 
     O trabalho proposto apresenta o relato de experiência de uma licencianda em 
Pedagogia sobre a elaboração de material didático e-book a partir de história e 
memória do município de Cachoeira Paulista SP. Em razão da pandemia causada 
pelo Corona vírus – 19 sua produção ocorreu de modo online e/ou remoto: pesquisa 
sobre o município, escolha de app para design, encontro com a professora e 
colegas, criação de atividades, apresentação do produto à banca avaliadora e à 
comunidade. Para as orientações e apresentações foram feitas reuniões por meio de 
aplicativos como google teams e google Meet, já para o designer, foi utilizado o 
aplicativo Canva, aplicativo esse escolhido por ser tratar de uma plataforma 
totalmente gratuita com modelos customizáveis e de fácil formatação. O e-book 
possui 41 páginas distribuídas em tópicos como análise de gráficos, comparação de 
dados, preparação de receitas, comidas típicas, leitura lúdicas ligadas às 
brincadeiras, à imaginação e à diversão que contribuem para o desenvolvimento da 
criança e atividades como caça- palavras, formação de palavras, dobraduras, caça 
ao tesouro e descubra enigma. Teve como principal objetivo fazer com que os 
leitores possam valorizar a integração entre a “Fé, História e Tradição” tão presentes 
na vida cotidiana de Cachoeira Paulista/SP, despertando assim o sentimento de 
pertencimento a cidade e evidenciando a importância do uso da internet como 
ferramenta de trabalho. O resultado desse Projeto Integrador poderá servir de apoio 
aos profissionais da área da pedagogia, sendo ela voltada para o ensino infantil ou 
para o público do ensino EJA, como também uma produção de novos olhares para a 
população da região, despertando valorização dos seus bens e pertencimento a 
cidade. A reorganização das atividades do Projeto Integrador dialogou com a 
definição de ensino remoto emergencial. A produção de material didático autoral, por 
meio da releitura do momento pandêmico, proporcionou a confecção de produto 
para uso em aulas síncronas ou assíncronas, dando performance de inovação à 
formação docente ao desenvolvimento de habilidades docentes, inclusive as 
competências tecnológicas. 
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TRAJETÓRIA, LUTA E A GESTÃO DE TRABALHADORES 
LGBTQIA+ NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 

 
Paulo Vitor da Silva, Jornalismo, paulovitordpv@gmail.com 
 
 

Este trabalho orienta-se ao desenvolvimento de uma pesquisa acerca da realidade 
excludente do mercado de trabalho brasileiro, em relação à população LGBTQIA+, 
que será retratada a partir de uma grande reportagem. A discrepância nas 
oportunidades atribuídas aos profissionais, tendo em vista o cenário LGBTfóbico e 
supressor do país, elucida a ausência de abordagem da temática em questão, sejam 
em ambientes institucionais, acadêmicos ou sociais como um todo. A discriminação 
em diferentes perspectivas, como âmbitos culturais e comunitários, reflete na 
atividade profissional da comunidade Queer. A produção, de cunho informativo, 
desenvolvida a partir de dados oficiais e vivências pessoais de vítimas do sistema 
capitalista e patriarcal, visa ilustrar a desigualdade e exclusão no setor. Este que, 
desde o momento de contratação até a atuação do funcionário LGBTQIA+, dificulta e 
limita a trajetória desses profissionais. Em contraste ao crescimento do número de 
casos de LGBTfobia no Brasil, em diversos setores, assoma-se o descaso e a falta 
de interesse por parte do Estado em pautar tais informações e agir de acordo com a 
necessidade de se solucionar o problema. Desta maneira, o estudo baseia-se em 
referenciais teóricos de cunho científico, como artigos, teses e dissertações. Como 
produto do estudo, a realização da pesquisa bibliográfica deve ser tida como aliada 
na disseminação destas informações, bem como na busca pelo maior interesse de 
participação de distintos públicos na luta contra a LGBTfobia. A metodologia 
abordada para a execução do produto, por sua vez, baseia-se na etnografia e 
demais práticas jornalísticas. Espera-se que, a partir do projeto, sejam incentivados 
debates acerca do tema abordado na pesquisa. Por fim, com a presença de 
estatísticas e amplas informações a respeito da constante luta da comunidade 
LGBTQIA+ no mercado de trabalho brasileiro, devido ao preconceito presente no 
arcabouço cultural de grande parte da população, espera-se também que, a partir da 
pesquisa, torne-se viável a compreensão da extrema realidade pautada. 
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A CULTURA POPULAR CONTRA AS DESIGUALDADES 

 
Pedro Henrique Ferraz de Lima, Letras, phlb2109@gmail.com 
 

Este trabalho se propõe a ampliar a didática acerca do desenvolvimento da 
habilidade leitora, a partir das possibilidades que a cultura popular e a cultura de 
mídia revelam acerca de temáticas socialmente relevantes, e como temas atrelados 
às desigualdades são enunciados em suas estruturas. Para tal exercício leitor, este 
trabalho consiste no conhecimento prévio dos alunos. Desse modo, o processo de 
ensino-aprendizagem promoverá a criticidade e a problematização de temas 
identificados, por exemplo, em enunciados jornalísticos, de modo a suscitar o 
reconhecimento de preconceitos e desigualdades estruturadas nas esferas da 
sociedade. Entretanto, para que esse percurso seja realizado com clareza, o estudo 
discutido parte, principalmente, dos seguintes aspectos de análise e interpretação: a 
intertextualidade e a interdiscursividade entre textos verbais e não verbais. A relação 
de mídia e cultura propicia evidenciar a maneira como é disseminada determinada 
informação. Por isso, compreender e interpretar o que se enuncia por meio delas 
age como um exercício discente de desenvolvimento acerca da leitura do mundo. 
Quando o aluno se informa mediante aos dados apresentados em determinado 
veículo jornalístico, por exemplo, ele também pode compreender o que se evidencia 
por meio desses dados, inclusive, aprofundando-se a luz de um viés com senso 
crítico que supera o do senso comum. A cultura estabelece relações entre os seres, 
próprios do contexto ou do tempo que vivem. Por isso, a cultura popular contra as 
desigualdades é o modo de se investigar a realidade dos sujeitos, isto é, do popular, 
que é afetado pelas problemáticas que a cultura evidencia. O estudo foi realizado à 
luz das competências específicas de linguagens e suas tecnologias, constadas na 
Base Nacional Comum Curricular (1996) para o Ensino Médio, e da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (1996), em vista de que a leitura é um processo de 
compreensão das relações de sentidos que se estabelecem frente ao indivíduo, 
dentro e fora da sala de aula.  

 
 
Palavras-chave: análise, leitura; enunciados; intertextualidade, 

desigualdades; cultura. 
 



 

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

 Nomes: Lídia Vitória de Mello Marcílio RM: 17790 
Pâmela Moraes Fernandes  RM:17791 

 Curso: Pedagogia  

 E-mail: lidiavitoria.mel@gmail.com 
Pafermoraes2003@gmail.com  

 

O Programa de Residência Pedagógica tem como intuito proporcionar 
melhorias na formação dos alunos de graduação, assim promovendo a participação 
nos treinamentos da educação básica. A minha jornada nesse projeto começou 
quase no meio de março de 2021, o primeiro passo para a inscrição foi desafiador, 
pois mesmo com a orientação da nossa coordenadora, estávamos lidando com duas 
plataformas que não conhecíamos. O programa aconteceu por meio de 
encontros/palestras virtuais por conta da pandemia Covid-19. As atividades que 
foram propostas e realizadas contemplavam uma formação interdisciplinar, onde 
fazemos uso das ferramentas digitais para a realização de práticas pedagógicas, na 
qual tivemos que nos adequar a nova era digital, já estávamos imersos, porém não 
fazíamos muito uso. Com as formações foi perceptível ver como o papel do 
educador é tão amplo. Pude ver como a pedagogia pode estar associada a outros 
cursos e fazer uso de inúmeras ferramentas.  Um dos encontros que mais chamou a 
atenção e foi de grande importância para a minha formação profissional e pessoal foi 
sobre o Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com 
a palestra aprendemos várias formas de violência, assim podendo identificá-la na 
nossa prática docência. O papel do professor não é só ensinar, ele acarreta muitas 
outras responsabilidades, ele precisa estar atento a tudo que acontece, pois, a 
criança e o adolescente dão indícios ou até mesmo recorrem ao educador. Tivemos 
um encontro com o curso de Designer sobre Designer Gráfico Editorial, lecionado 
pelo Me. Darwin Mota. Nesse encontro pudemos aprender sobre adequações visuais 
através dos elementos do design como alinhamento, fontes, cores e tipografia e 
como poderíamos usar isso na prática de pedagogia. 

Outro encontro que tivemos se tratava da Produção de Podcast, ministrada 
pela profissional da área de Comunicação Juliana de Souza Leite, com esse 
encontro além de aprender como funciona a produção de um podcast, entendemos 
como utilizar essa ferramenta na prática educativa   

Também fomos convidados para a elaboração de um e-book, parte do projeto 
“Coletânea de Aves do Parque Ecológico do Taboão de Lorena SP”, aconteceu um 
encontro, no qual eles apresentaram o projeto, o processo da elaboração do e-book 
e as aves e tivemos a oportunidade de escolher qual gostaríamos de trabalhar. Foi 
uma experiência muito interessante e divertida, de começo fiquei bem nervosa por 
nunca ter feito algo parecido, mas depois do primeiro esboço, foi super divertido 
pude abusar da criatividade no designer, só seguindo as orientações estabelecidas. 

Como formação mais recente, estou participando do “Minicurso de Pedagogia – 
Experimento de Eratóstenes”, envolvendo a área da geografia, física, matemática. 
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Para a elaboração do minicurso ele quis ensinar as pessoas coisas da área "dura", 
mostrar uma boa metodologia, ele queria fazer com que as pessoas se 
interessassem por coisa que ela não tem interesse. O minicurso ainda não foi 
finalizado, teve seu início em agosto e seu encerramento está previsto para o mês 
de novembro. 



 

 

O FUNCIONAMENTO DA MENTE DOS ASSASSINOS EM SÉRIE: 

AS HISTÓRIAS DE SERIAL KILLERS BRASILEIROS. 

Rafaela Nicolau da Silva, Jornalismo, rafaelanicolau2012@gmail.com 

Prof. Me. Miguel Adilson de Oliveira Junior, Coordenador do curso de 
comunicação social, comunicacao.social@unifatea.edu.br 

Este presente trabalho busca realizar uma análise do perfil psicopatológico dos 

assassinos em série, ainda neste estudo, será apresentado o breve conceito de 

psicopatia e psicose para que seja realizada uma investigação da ligação dos 

transtornos psicológicos e as práticas criminosas. O conteúdo ainda se propõe 

a abordar e analisar casos de assassinos em série de diversos estados 

brasileiros que tiveram grande repercussão midiática em território nacional, 

buscando focar em aspectos divergentes que acabam por revelar múltiplos 

fatores que auxiliam na compreensão do que impulsiona essas pessoas a 

adotarem uma postura que vai de encontro à lógica de preservação da vida. No 

Brasil, ainda não existe um estudo discriminado sobre a temática, pois, muitos 

dos casos de assassinatos em série foram arquivados pela deficiência de 

tecnologias, que muitas vezes não conseguiu estabelecer uma relação nos 

crimes e por fim não esperavam que esses assassinos fossem portadores de 

uma complexa inteligência no planejamento dos crimes. Pensando na 

importância do conhecimento a acerca da mente dos assassinos em série para 

todos surgiu o desejo de abordar essa temática para que ela possa ser tratada 

com seriedade, pela sociedade e pela legislação para que as normas aplicadas 

aos sejam eficazes tanto na hora de punir quanto na hora de tratar. O trabalho 

será de cunho bibliográfico e qualitativo; sua realização ocorrerá através de 

pesquisas de artigos científicos, textos acadêmicos e referências eletrônicas 

que abordam os conceitos essenciais para o seu desenvolvimento, 

compreensão e imersão na temática como: criminologia, psicopatia e perfil 

psicopatológico. Será realizada uma pesquisa exploratória com o levantamento 

de informações para buscar e aumentar a familiaridade com o assunto. 

Também será feito uma análise em produções audiovisuais como: 

documentários e reportagens que possuem relação com a temática, além 

disso, outra ferramenta de pesquisa utilizada será o podcast. As questões 

levantadas não se encerram aqui e devem ser discutidas e abordadas 

continuamente pelos profissionais da área que demonstram interesse pelos 

temas debatidos. Sendo feita uma análise criminológica do assassino em série, 

de sua personalidade, características psíquicas buscando obter uma melhor 

compreensão do seu desvio de conduta, motivações e as circunstâncias que 

favorecem o delito. 
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“Pax” e o Desenvolvimento de Leitura, Escrita e Interpretação 
Rafaela Ribeiro Almada da Silva, Letras, rafat1249@gmail.com 
Profa. Dra. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
 

O presente trabalho busca apontar o crescente desinteresse pela leitura, 
principalmente em alunos do Ensino Médio, bem como analisar as possíveis causas 
da queda do número de leitores e em como isso se associa à interpretação de texto 
ineficiente encontrada em jovens. Além disso, também procura apresentar a 
proposta de um projeto de leitura como alternativa ao desenvolvimento do hábito de 
ler e da interpretação de texto. Tendo em vista que a leitura é considerada uma 
prática fundamental para o desenvolvimento de diversas habilidades essenciais no 
mundo atual, como a interpretação e a comunicação, e também o crescente 
afastamento da sociedade como um todo da literatura, faz-se necessário analisar em 
conjunto fatores que provocam esta ação, como o aumento excessivo em taxas 
sobre livros, tornando-os mais caros do que o devido, ou seja, criando uma barreira 
entre a literatura e as massas. Juntamente à barreira monetária, é possível encontrar 
também a maneira com a qual a escola tem constantemente abordado a literatura 
nas escolas: como leituras obrigatórias de clássicos e uma interpretação rala apenas 
para que os estudantes respondam nada além do necessário em provas, sendo 
assim, ressalta-se então a necessidade do diálogo como parte do processo de 
aquisição da leitura e do desenvolvimento da interpretação de texto. Além da suma 
importância em levar em consideração que a leitura a ser realizada não é voltada 
somente para os textos acadêmicos ou os clássicos literários, mas também a 
mensagens mais simples como notícias, ou até mesmo fábulas que carregam 
sempre o conteúdo implícito e que exigem até mesmo um exercício interpretativo 
mais demorado. Tendo todos esses pontos em mente, o trabalho buscou aplicar com 
a ABP (Aprendizagem Baseada em Projetos), um projeto de leitura que trabalhará 
de maneira conjunta a escrita de alunos a partir da leitura de um livro em sala e a 
introdução de novos gêneros textuais que irão aumentar o repertório de escrita 
destes alunos. Com isso, pode-se apresentar uma literatura mais acessível e útil 
para os alunos. 
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IMPORTÂNCIA DIDÁTICA E CIENTÍFICA DE EXPEDIÇÕES DE 
CAMPO E RESGATE DE FÓSSEIS 

 
 
Caroline Maciel Oliveira, Ciências Biológicas, UNIFATEA, carolinemacciel@outlook.com 
Ramon Quintino dos Santos, Ciências Biológicas, UNIFATEA, ramonquintinos@gmail.com 
Ricardo Mendonça, Ciências Biológicas, UNIFATEA, mendonca.r@live.com 
 
 

Aulas práticas em laboratórios, expedições em campo e visitas técnicas são 
de grande são diferenciais no processo de aprendizagem, independentemente da 
área de estudo. No campo da paleontologia, normalmente são utilizadas réplicas de 
fósseis mais comuns como trilobitas, dentes e garras, que permitem a observação 
de organismos de diferentes localidades e idades. A raridade de afloramentos 
fossilíferos se torna mais um fator de dificuldade na observação direta e obtenção de 
materiais reais para o estudo. No Vale do Paraíba está localizada a Bacia de 
Taubaté, na qual a Formação Tremembé representa um importante afloramento 
fossilífero do Terciário brasileiro, com idade estimada de 23 milhões de anos 
(Oligoceno-Mioceno). Apresenta uma grande diversidade de conteúdo fossilífero, 
englobando os microfósseis, icnofósseis, vegetais e animais preservados sob 
diferentes processos de fossilização, em sedimentos finos (folhelhos e argilas) de 
ambiente lacustre. Quatro expedições para esse afloramento, pertencente à 
Extrativa Santa Fé, foram realizadas nos anos de 2013, 2015, 2016 e 2019, onde 
dezenas de alunos puderam vivenciar o trabalho de campo em paleontologia e 
posteriormente realizaram visita monitorada ao Museu de História Natural de 
Taubaté (MHNT). Os materiais fósseis relevantes encontrados pelos discentes foram 
encaminhados para o Laboratório de Zoologia do Centro Universitário Teresa 
D’Ávila, UNIFATEA, compondo o acervo para fins didáticos e científicos. Atualmente, 
o acervo do UNIFATEA conta com mais de cem fragmentos de folhelhos possuindo 
registros de vegetais como troncos e folhas, icnofósseis (especialmente coprólitos de 
aves) e peixes de diferentes grupos, composto por indivíduos completos, vértebras, 
espinhos, ossos cranianos. Esses materiais são utilizados em aulas práticas para as 
unidades curriculares de Geologia e Paleontologia e de Biologia Evolutiva para os 
alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Também são utilizados em 
exposições e palestras para escolas de ensino fundamental e médio de diferentes 
cidades na região. Por fim, destaca-se os folhelhos e os fósseis neles contidos, não 
são aproveitados pela empresa que explora o afloramento, fazendo das expedições 
realizadas pelas instituições de ensino superior e o resgate desse patrimônio 
paleontológico, importantes fontes de preservação, ensino e desenvolvimento 
científico. 
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O ECOTURISMO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO 
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As atividades desenvolvidas no setor do Ecoturismo têm merecido a atenção de 
pesquisadores em diferentes campos do conhecimento. O presente projeto tem 
como eixo principal levantar a importância do Ecoturismo como agente de 
desenvolvimento no munícipio de Piquete – SP. Nos últimos anos a procura pelo 
Ecoturismo na Serra da Mantiqueira tem sido cada vez mais intensificada, são 
milhares de trilheiros e amantes da natureza que buscam por um único destino, o 
ponto mais alto do Maciço da Mantiqueira. Um exemplo prático do aumento da 
busca pelo Ecoturismo pode ser observado em outra das montanhas da região da 
Serra da Mantiqueira, estima-se que 100 mil pessoas visitam o Parque Nacional do 
Itatiaia, onde está localizado Pico das Agulhas Negras, todos os anos. Outro 
marcador interessante que demonstra esse crescimento é a pandemia do 
coronavírus, uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Turismo (OMT) 
demonstrou o aumento do interesse pelo Ecoturismo neste período. Devido a 
intensa atividade antrópica, o ecossistema da Mantiqueira tem sofrido perdas 
ambientais inestimáveis, isso torna o Ecoturismo uma estratégia de conservação dos 
recursos ambientais indispensável dentro do desenvolvimento das cidades.  Assim, 
o objetivo desta pesquisa é descrever o papel do Ecoturismo como fator de 
desenvolvimento sustentável para o ambiente da Mantiqueira, especificamente no 
município de Piquete, no interior de São Paulo. Posto isso, cabe ressaltar a 
relevância ambiental que a Mantiqueira possui, são centenas de espécies vegetais e 
animais endêmicos ameaçados de extinção devido à perda significativa de habitat 
sobre as áreas protegidas. Para tal ato, foi realizado um levantamento bibliográfico 
com a utilização de outras pesquisas similares realizadas na região, a fim de 
demonstrar as diferentes aplicações e potencialidades do Ecoturismo, assim como 
demonstrar as possibilidades de manejo sustentável que já são aplicadas no 
ambiente da Serra da Mantiqueira. Enfim, em última instância, a pesquisa ainda 
promove uma análise multidisciplinar das práticas sustentáveis realizadas pelo 
município de Piquete e alguns dos seus impactos na vida da sociedade local.   
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PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS PARA TRATAMENTO DE GORDURA 

LOCALIZADA 

 
O presente trabalho tem como objeto apresentar alguns procedimentos utilizados na 
área da estética para tratamento de gordura localizada, caracterizada pelo acúmulo 
de tecido adiposo em uma determinada parte do corpo. Desta forma, o cuidado com 
a aparência física e a busca pelo corpo perfeito tem aumentado cada vez mais e as 
mulheres tem procurado as clínicas de estética para tratamentos que eliminem as 
imperfeições da pele e do corpo, até mesmo em casos em que a gordura localizada 
seja muito discreta. Sobretudo para eliminar a gordura localizada é importante ter 
uma alimentação equilibrada, beber bastante água e ter uma rotina de atividade 
física, pois em um processo de emagrecimento, sem os cuidados mínimos, a pele 
perde gordura, elasticidade, colágeno e gera outro incomodo que é a flacidez. 
Flacidez muscular é caracterizada pela diminuição do tônus muscular e contornos, 
sem definição do tecido muscular esquelético, onde as fibras tornam-se atrofiadas e 
flácidas (GUIRRO e GIRRO 2004). Dos procedimentos estéticos utilizados, pode-se 
utilizar a endermoterapia, tratamento que realiza uma massagem profunda com a 
ajuda de aparelhos, promovendo a drenagem linfática, auxilia no retorno venoso e 
tonifica a pele; a criotermolipólise, que força a quebra da molécula de triglicedios em 
ácidos graxos e glicerol através da dilatação dos vasos sanguíneos, resultando na 
redução da camada de gordura e consequente perda de medidas; a eletrolipólise, 
tratamento com corrente elétrica, que proporciona a quebra das células lipídicas 
(gordura), contribuindo para a redução de medidas; a radiofrequência, ativa a 
queima da gordura e melhora a tonicidade da pele, pois aumenta a elastina e a 
produção de fibras de colágeno, deixando a pele mais estica, evitando a flacidez; a 
lipocavitação, também conhecida como lipo sem corte, utiliza aparelho de ultrassom 
que tem a finalidade de eliminar as células de gordura, diminuindo a gordura 
localizada e remodelando o corpo. Por se tratar de procedimentos que utilizam 
equipamentos específicos faz-se necessário a busca por profissionais capacitados 
para a realização dos mesmos, para que o tratamento seja eficaz e tenha excelentes 
resultados. 
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MORADA JUSTA SOCIAL: 
ARQUITETURA APLICADA À FUNÇÃO SOCIAL E AO USO DA 

TERRA 
 
Renata Pinto Prado, Arquitetura e Urbanismo, prado.renata71@gmail.com 
José Ricardo Flores Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricardoffaria@gmail.com 
 

Embora existam os esforços para os Projetos Habitacionais serem realizados 
nas cidades da nossa região, como no caso da desocupação das casas demolidas 
em área de risco que margeiam o Rio Paraíba do Sul na Rua Eufrásio Fernandes, 
bairro Jardim Esperança na cidade de Guaratinguetá - SP, podemos dizer que eles 
funcionam? Foi realizada uma proposta viável, justa e social para estas famílias? De 
qualquer forma, deve-se considerar que as edificações onde habitavam, embora 
insalubres por estarem em áreas de risco, à beira de um rio, quando retirados do 
local, pode comprometer a subsistência de famílias que em sua maioria são 
autônomas ou recebem ajuda de custo do governo federal. Nesses espaços elas 
convivem, trabalham, constroem autonomia, liberdade, socialização, por fim, está a 
sua dignidade. Esses aspectos foram contemplados? O objetivo principal da 
proposta deste trabalho é abordar as questões relacionadas a situação das famílias 
que foram retiradas dessas áreas, deslocadas para a outra margem do rio, ficando 
separadas de sua comunidade. Ainda busca-se entender como elas foram 
reintegradas em um novo loteamento. Foram identificadas algumas questões 
importantes e que motivaram a proposta de um projeto arquitetônico e urbanístico na 
própria comunidade. Outras questões ainda são importantes: Porque a falta da 
individualidade dos cidadãos nesses projetos? Na questão da mudança na vida 
dessas pessoas, quais os aspectos positivos e negativos observados e como elas se 
comportam quanto a isso? Os projetos habitacionais para este fim funcionam? Tem 
sido feito um planejamento social dessas famílias? A pesquisa de campo e os dados 
levantados norteiam o entendimento dos benefícios e malefícios desses projetos e 
contribuem na elaboração de uma proposta que possa atender melhor a vida dessas 
famílias. Os estudos acerca da moradia social, considerando a importância da vida 
das pessoas é parâmetro para o desenvolvimento do aspecto abordado neste 
trabalho, que estuda a desagregação, perda da unidade em partes, separação da 
vizinhança de áreas pobres, a fim de evitar os inchaços, os adensamentos e 
isolamentos de pessoas da mesma condição financeira e social. Tendo em vista 
situações como esta, tão comuns nas cidades brasileiras, entende-se a importância 
da abordagem do assunto e criar estratégias para que os profissionais da área, o 
poder público – sobretudo -repense essas condições da vida das pessoas e criem 
novas propostas e oportunidades para assentamento das famílias nas diferentes 
comunidades. 
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INCLUSÃO E REPRESENTATIVIDADE NAS TELAS: O
AUDIOVISUAL RESSIGNIFICADO

Sara Andrade da Costa Guedes, 8° período de Rádio, TV e Internet, saraandradeguedes@gmail.com
Me.Polyana Zappa (orientadora), polyanazappa@gmail.com

Há alguns anos era comum e aceitável socialmente que se apresentasse nas
televisões e salas de cinema propagandas, programas e filmes que objetificavam a
mulher, exaltavam o machismo, incentivavam a xenofobia, a homofobia,
ridicularizavam indivíduos com deficiência física ou intelectual ou utilizavam de
termos preconceituosos e discriminatórios. Entretanto, nos últimos tempos, pode-se
notar uma mudança radical na forma como certas propagandas e desenhos
abordavam assuntos como sexualidade, equidade de gênero, religião, etnia, assim
por diante. Ao criarem e aplicarem corretamente o conceito de ética em produções
audiovisuais, permitiu-se que grupos antes marginalizados e ridicularizados,
pudessem ter voz e conquistassem seu espaço e seus direitos. Isso levantou
questionamentos muito importantes como a inclusão social e mudanças na forma de
se pensar e ver o mundo, bem como esses indivíduos. O presente trabalho pretende
abordar e analizar produções audiovisuais que promovem a inclusão dos crescentes
grupos e círculos sociais que fogem do antigo "padrão", trazendo consigo novas
formas de expressão, linguagem e questionamentos. O objetivo é apontar por meios
teóricos e práticos como se deu essa inclusão, na mídia, dessa diversidade de
grupos, que em períodos anteriores viveram às margens da sociedade, tais como
negros, LGBTQIA+, pessoas de etnias ou religiões diferentes, pessoas com
deficiência, entre muitos outros. Para isso, é necessário um levantamento de dados
acerca de contextos históricos, perfis de público e reflexões sobre o que os
relacionam e os diferenciam. Também é importante ressaltar e analizar a maneira
como as propagandas e produções audiovisuais vem realizando e trabalhando a
questão da inclusão desses grupos, considerando suas características, dificuldades,
vivências, realidades e o que mais os representam no meio social. Assim, exemplos
de materiais audiovisuais de produtos equivalentes em períodos distintos foram
selecionados a fim de pontuar essa visível atualização no modo de retratar a
realidade, elaborado mediante o levantamento teórico dos fatores que contribuem
para essa renovação, análises importantes para entendimento de mídia e, mais que
isso, de mundo.
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A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A EUTANÁSIA  
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Sarah Do Couto Barbosa, Enfermagem, sarahdocoutobarbosa@outlook.com 
 

RESUMO 
 

Atualmente, no Brasil a eutanásia tem sido cada vez mais debatida nos meios de 
comunicação, bem como nos meios científicos, envolvendo questões éticas, 
religiosas, morais, políticas e jurídicos. Dessa forma, gerando diversas discussões 
sobre o assunto. A prática da eutanásia condiz com a morte premeditada e 
provocada, que teoricamente proporciona ao indivíduo o alívio da dor e sofrimento, 
ou seja, para se configurar uma ação como eutanásia é necessário que se tenha a 
intensão de beneficiar o paciente, porém, proporciona um impacto muito relevante 
em todos os que estão envolvidos no processo, seja na família, sociedade, 
profissionais de saúde ou até mesmo no paciente. Objetivo: identificar a percepção 
do enfermeiro perante situações do processo de eutanásia. Métodos: trata-se de 
uma revisão da literatura do tipo narrativa, com foco qualitativo. Resultados e 
discussões: evidenciou-se que o tema é complexo, diversificando-se conforme os 
preceitos religiosos, os valores morais e éticos. Assim, devendo o profissional 
enfermeiro estar ciente sobre o assunto e no que diz respeito ao Conselho Federal 
de Enfermagem e a Legislação Brasileira, com o intuito de acrescentar melhorias da 
assistência prestada ao paciente e família, assegurando uma conduta ética e moral. 
Prevenindo situações de conflitos mediante a eutanásia. Considerações finais: os 
artigos revisados neste trabalho nos permitiram refletir sobre questionamentos 
presentes no cotidiano do profissional enfermeiro sendo eles: como os profissionais 
conceituam os termos eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanasia; deficiência na 
abordagem da temática na formação profissional; dificuldades na comunicação entre 
profissionais de saúde e familiares; e a percepção dos mesmos sobre este assunto. 
Observa-se opiniões divergentes sobre o tema, por vezes favoráveis e outras 
contrárias à eutanásia. Sendo assim, deixando evidente que a maioria dos 
participantes dos estudos utilizados para esta revisão se posicionaram contra a 
eutanásia. 
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O etanol de primeira geração é um combustível sustentável, produzido a partir 
de uma fonte de matéria-prima renovável, que gera menor quantidade de poluentes 
para o ambiente em comparação com combustíveis fósseis. Porém, ele é 
desenvolvido a partir do processamento de amido, óleo vegetal ou açúcar, obtidos 
da cana-de-açúcar, beterraba, trigo, mandioca e milho, e a sua produção compete 
com a produção de alimentos, por necessitar de grandes áreas de cultivo. Por outro 
lado, o etanol de segunda e terceira geração são considerados combustíveis 
promissores para substituição de combustíveis fósseis. Neste contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre a produção do 
etanol de segunda e terceira geração, identificando as matérias-primas utilizadas 
nesses processos, as vantagens e desvantagens em relação à produção. Foi 
realizada uma revisão de literatura, a partir de artigos científicos, levando em 
consideração as perguntas problemas: “Produção de etanol de segunda geração” e 
“Produção de etanol de terceira geração”. Os resultados da pesquisa demonstraram 
que a produção de etanol de segunda geração é realizada a partir da biomassa 
lignocelulósica, disponibilizada na forma de resíduos da agroindústria. Essa matéria-
prima, além de ser uma fonte renovável e sustentável, de baixo custo, pode ser 
reutilizada gerando valor agregado e reduzindo os impactos no meio ambiente. Para 
utilização da biomassa, é necessário um pré-tratamento e hidrólise enzimática, onde 
são liberação açúcares fermentescíveis, como a glicose e xilose, para serem 
utilizados por micro-organismos no processo de fermentação alcoólica, em seguida é 
realizado a extração do etanol. Uma das desvantagens nesse processo é o alto 
custo do pré-tratamento da biomassa e o baixo rendimento do etanol, devido à falta 
de micro-organismos capazes de fermentar o xilitol com alto rendimento, fato que 
pode ser contornado pelo desenvolvimento de micro-organismos geneticamente 
modificados, porém mais estudos são necessários. Na produção de etanol de 
terceira geração, o biocombustível é produzido a partir da fermentação da biomassa 
de algas. Para isso, é necessário o cultivo de microalgas, a colheitas das células, 
preparo da biomassa para fermentação, a fermentação alcoólica e a extração do 
etanol. Esse processo tem custo de implantação do cultivo em larga escala 



 

 

relativamente alto. Em contrapartida, apresenta grandes vantagens em relação ao 
etanol de primeira e segunda geração, uma vez que não compete com alimentos e 
tem ciclos de produção curtos, além de ter alto rendimento de etanol e necessitar de 
pequeno volume de área para implantação. 
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A pele assim como os outros órgãos, ao longo dos anos, sofre alterações fisiológicas 
que provocam declínio em suas funções, causando o envelhecimento, que é um 
conjunto de alterações inevitáveis que ocorrem progressivamente em nosso 
organismo, além disso nossa pele reveste todo o corpo com a função de separar e 
proteger o meio interno do meio externo. Por estar todo o tempo exposta a qualquer 
fator sofre alterações que a tira do seu estado de normalidade, resultando em 
marcas, sinais e afecções como sinais de envelhecimento, sulcos, rugas, cicatrizes 
atróficas, dentre outras. São alterações puramente estéticas, sem acarretar danos à 
saúde do indivíduo, no entanto seu aspecto pode influenciar negativamente a vida 
social e o modo como a pessoa se vê. Assim, existem métodos capazes de suavizar 
e eliminar essa afecção, um deles é a técnica de microagulhamento, sendo um 
método que induz nova produção de colágeno e elastina através de um processo 
inflamatório desencadeado pelas micropunturas causadas à pele desde a epiderme 
até a derme. Este estudo teve como objetivo informar sobre os efeitos físicos do 
microagulhamento no tratamento de rugas, sulcos, rejuvenescimento facial e 
cicatrizes atróficas, delineando a influência deste procedimento na autoestima de 
mulheres acima de 50 anos, por meio de revisão narrativa da literatura, onde foram 
pesquisados artigos científicos nas bases Pubmed e Portal de periódicos CAPES, 
dentre outros entre os anos de 2010 a 2020 a partir dos termos: Micro needling. 
Facial rejuvenation. Facial Aesthetics. Sendo considerado que o microagulhamento é 
uma técnica completamente manual, segura, simples e eficaz no tratamento das 
lesões teciduais 
estuadas, que deve ser realizada em alterações estéticas, fato que estas as vezes 
afetam o bem-estar do indivíduo de forma negativa, assim, o processo deste 
procedimento ocorre estímulo da produção de fibroblastos, aumento na síntese de 
colágeno e ação de propriedades antioxidantes que promovem o rejuvenescimento 
facial, com baixo custo, rápida cicatrização e possibilita o tratamento em áreas de 
difícil acesso. 
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Este artigo visa desenvolver um aplicativo para cursos profissionalizantes com 

o objetivo de proporcionar aulas com interatividade, acompanhar as tendências 
tecnológicas a fim de oferecer praticidade e incentivar o aluno por meio de um 
sistema parecido com um jogo que mostre sua evolução. Por meio de pesquisas 
bibliográficas, colhemos informações reais e atualizadas do ambiente educacional e 
profissional, afim de compreender as mudanças e inovações no mercado de 
trabalho, e aprofundar o conhecimento do assunto tratado, sobre a educação 
profissionalizante para jovens. Também realizaremos uma pesquisa de campo 
através questionários e de visitas técnicas em empresas, que poderão ser futuras 
parceiras, afim de acompanhar seu desenvolvimento, segmento no mercado e o que 
buscam em um profissional. O projeto EducaTodos, proporcionará material de 
estudo voltado para empreendedorismo na área educacional, contribuindo para 
pesquisas futuras com relação ao tema exposto, e também abrirá caminho para que 
outros profissionais obtenham conhecimentos baseado em nossa trabalho. O 
EducaTodos visa contribuir com desenvolvimento da região do Vale do Paraíba e 
principalmente da cidade de Lorena por meio de cursos profissionalizantes de curta 
duração e preço acessível a pessoas de baixa renda, para dessa forma facilitar a 
inserção desses indivíduos no mercado de trabalho, que é amplamente competitivo. 
Também visa oferecer aos jovens de baixa renda orientação e auxílio na inserção no 
mercado de trabalho. Esse projeto, portanto, é desenvolvido para contribuir não só 
na formação profissional, mas também na formação pessoal para que mais jovens 
possam ter um futuro melhor. Após a realização dessa pesquisa e o recolhimento de 
todas as informações presentes, pôde-se concluir que a educação é um setor social 
sólido, que começou desde os primórdios e continua se transformando até aqui. 
Assim como em todos os outros setores, o mundo digital e tecnológico vem 
invadindo as formas de se educar. Cada vez mais o aprendizado acontece por meio 
de aparelhos eletrônicos, de forma rápida e mais eficaz, visto que o tempo em que 
as pessoas conseguem prender sua atenção em algo está diminuindo 
gradativamente. Sendo assim, a empresa Educatodos vem de encontro com o 
grande avanço na educação ao mesmo tempo que aproveitará a oportunidade 
dentro do empreendedorismo para facilitar ainda mais o conhecimento. 
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O arroz é uma das principais fontes de alimento da humanidade, sendo o Brasil um 
dos maiores produtores mundiais. Dentre os problemas que atingem o cultivo de 
arroz o mais preocupante é a disseminação de doenças através de pragas agrícolas. 
O patógeno Magnaporthe oryzae é o agente causador da Brusone, doença fúngica 
que se espalha rapidamente, provocando lesões nas folhas e sintomas que podem 
se agravar. Visando diminuir o uso de agrotóxicos, amplamente empregados na 
prevenção e controle dessa doença, estudos têm buscado fontes sustentáveis de 
controle de pragas, como o uso de extratos vegetais que têm apresentado 
resultados satisfatórios e grande potencial pesticida. Os extratos da Chenopodium 
ambrosioides, conhecida popularmente como Erva-de-santa-maria, são ricos em 
ascaridol, substância responsável por seu odor forte e suas características 
pesticidas, o que a torna uma alternativa natural no combate a Brusone do arroz. 
Diante disso, o presente estudo avaliou a atividade antimicrobiana do extrato 
hidroalcóolico da C. ambrosioides frente aos micro-organismos Salmonella 
typhimunium, Escherichia coli e Enterococcus faecalis. Inicialmente, o processo de 
extração foi realizado em aparelho Soxhlet, com 15 g do material vegetal seco e 
triturado e 150 mL de solução hidroalcóolica 70%, em dois ciclos, por um período de 
2 h. Em seguida, os inóculos foram obtidos a partir de culturas recentes dos micro-
organismos em caldo Brain Heart Infusion (BHI) por 24 h. A atividade antimicrobiana 
foi verificada pelo método de difusão em disco de papel em meio ágar BHI. As 
suspensões das bactérias foram semeadas na superfície do meio, em placas de 
Petri, com auxílio de alça de Drigalsky (100 µL /placa). Foram utilizados discos de 6 
mm de diâmetro, embebidos com 20 µL da solução extrativa, onde o etanol foi 
removido por aquecimento em estufa a 85°C. As placas foram incubadas a 35°C por 
48 h, sendo os testes realizados em triplicata. Para o teste controle foi empregado os 
discos sem o extrato hidroalcóolico. Os ensaios foram exploratórios, uma vez que 
não foi avaliada a concentração mínima inibitória. No entanto, como resultado, 
observou-se a formação de halo com presença de crescimento menor que o resto da 
placa para as cepas E. faecalis (0,2 mm) e S. typhimunium (0,3 mm). Nenhum halo 
foi formado para a cepa E. coli. Tais resultados demonstraram uma ação inibitória do 
crescimento dos respectivos micro-organismos, porém novos ensaios se fazem 
necessários para melhor avaliar o comportamento das bactérias frente ao extrato de 
C. ambrosioides. 
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ENTRE O CRIME E A VIOLÊNCIA: UMA  ANÁLISE DAS CIÊNCIAS 
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Este trabalho visa compreender e expor os crimes de ordem violenta e cruel 
ocorridos na região do Vale do Paraíba, bem como em todo Brasil, sob a ótica da 
criminologia e lei de crimes hediondos. O Brasil está entre os 65 países menos 
pacíficos e estáveis para se viver, dados expressivos demonstram uma crescente 
nas mortes violentas, causando medo em mais da metade da população. Ademais, 
esse trabalho apresentará origens, análises, índices detalhados sobre a  
criminologia, leis e violência, como também abordará a gravidade dessa 
problemática  enraizada na história do país. Será possível avançar em debates e 
auxiliar o poder público a entender a mente do infrator, os cenários e causas das 
transgressões, de  modo a criar leis efetivas, políticas públicas corretivas e eficazes, 
para construir e transformar essa pátria em um local mais seguro e propício para 
seus cidadãos. Para isso, foram pesquisados referenciais teóricos, autores, 
especialistas e estudantes com conhecimento do assunto, artigos, teses 
dissertativas e outras obras de cunho científico visando compreender as infrações 
consideradas hediondas, a lei que norteia essas ações, quais penas são aplicadas e 
também saber mais em relação aos estudos das ciências criminológicas, sua 
gênese, aplicação e variáveis, sendo os objetos de estudos o crime, criminoso, 
vítima e o controle social. Após o levantamento bibliográfico e construção da base 
teórica e descritiva, será elaborado um trabalho profissional em formato audiovisual, 
para  trazer sentido, criar uma narrativa e transformar os dados, índices e pesquisas 
apresentadas ao longo do artigo. Essa produção contará com a participação de 
profissionais da área criminológica, educacional, filosófica e psicológica para se 
tornar mais explicativa ao público interessado, trazendo a tona a realidade opressora 
que a sociedade vivencia. Dito isso, evidencia-se o crime e a violência, como um 
grande desafio aos cidadãos, estados e aos governos, cuja responsabilidade é 
traçar caminhos viáveis e medidas para diminuir esse problema que afeta o Brasil e 
também preocupa os demais países. Unir forças, discutir propostas, consumar 
pactos de paz em âmbito global, já nas extensões do território brasileiro, é 
necessário chegar as raízes desse dilema e promover debates, reflexões e medidas 
aplicáveis. Espera-se com todos esses esforços realizados, alcançar a reflexão, 
despertar o interesse, a curiosidade dos leitores, apresentar a criminologia e 
principalmente contribuir com os avanços na maneira de lidar com a violência e 
criminalidade. 
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SOCIOLOGIA DA COMUNICAÇÃO: APLICAÇÕES DA 
COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE 
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A presente pesquisa busca a análise de maneira sucinta e aprofundada sobre a 
Comunicação atrelada sob o viés de outra ciência, a Sociologia. Estudar a chamada 
“Sociologia da Comunicação”, mais do que construir uma análise teórica, é 
compreender também as diversas nuances práticas da comunicação em nosso 
cotidiano, seja no âmbito individual ou sob uma perspectiva coletiva. Essa 
compreensão passa, necessariamente, pelo estudo das diferentes plataformas 
multimídia e de suas funcionalidades, a quem se destinam as mensagens 
transmitidas por esses meios e suas perspectivas para impactos e transformações 
na sociedade. A Comunicação, ainda que entendida pela maioria das pessoas 
enquanto “atividade”, também não pode ser ignorada enquanto ciência, atuando em 
conjunto ou em suporte às demais ciências, e a “Sociologia da Comunicação” é um 
dos mecanismos acadêmicos que tem por mister desmistificar esse entendimento. 
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Este trabalho busca, em um primeiro momento,  fazer um apanhado histórico 

sobre a idéia de propaganda e sua importância para a inserção de idéias e produtos 
no mercado, assim como demonstrar a sua evolução através dos séculos. Como a 
propaganda tornou-se peça chave dentro das indústrias e através dos meios de 
comunicação para o crescimento e consolidação de muitas empresas no mercado. 
Em um segundo momento aborda-se o conceito de embalagem. Seus tamanhos, 
formas, materiais e finalidades que com o passar dos séculos foi se sofisticando e 
tornando-se indispensável ao dia-a-dia em todas as sociedades do mundo. Busca 
mostrar como as embalagens tornaram-se referencia de produtos sendo seu 
principal atrativo e, muitas vezes, sendo a principal referência de marcas famosas 
em mercados cada vez mais competitivos. A propaganda em parceria com a 
embalagem possibilitaram colocar o cidadão comum diante de um universo de 
possibilidades através da apresentação de variados tipos de produtos para as mais 
diversas necessidades. Um salto de modernidades através de idéias que 
atravessaram séculos e permanecem vivas nos dias atuais. Em um terceiro 
momento, tomando por base as idéias colocadas até esse momento, buscou-se o 
desenvolvimento efetivo de um modelo de embalagem específica para uma 
determinada marca de pão de queijo. O trabalho se conclui com uma experiência 
prática da idéia de propaganda através do desenvolvimento de uma embalagem 
atraente e que atenda aos requisitos de conservação e armazenamento do produto. 
Entender os conceitos e os princípios contidos nesse trabalho, possibilita 
compreender como funciona a sociedade de consumo e os mecanismos mentais 
que impulsionam a vontade de compra. Possibilita o entendimento de como  chegou-
se a essa imensa variedade de produtos dos mais variados tipos e para as mais 
diversas finalidades que hoje se encontram a disposição para consumo.  
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 CIDADE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DE RECREAÇÃO 

 
Tarsila Dias Monteiro Azevedo, Pedagogia, tarsila0100@gmail.com 
 
 

Resumo 

A cidade é um conjunto de atrativos que transitam do histórico à montanha. 
Dessa forma, são bons lugares para serem explorados pedagogicamente para as 
crianças e as escolas. Esse trabalho aborda o espaço como elemento educador no 
processo de ensino-aprendizagem aproveitado para a recreação das crianças, em 
específico na cidade de Cruzeiro-SP. Aprender além da sala de aula, o fazer 
pedagógico da educação básica, mais particularmente o ensino infantil, quanto às 
propostas da BNCC. O lúdico para as crianças vai além de um movimento de brincar 
e jogar, é um componente importante que pode desenvolver saberes para uma vida 
toda, nesse sentido as crianças devem ser inseridas nos espaços públicos da cidade 
para que possam experimentar a liberdade de ação e a autonomia desenvolvidas 
nesses processos. Nesses espaços pedagógicos a recreação vai andar junto com os 
conteúdos pedagógicos da escola, onde se pode criar oficinas de brincadeiras e 
brinquedo e até explorar as atividades circense para o ensino infantil II. São lugares 
especiais para o ensino infantil I desenvolver atividades para trabalhar a 
coordenação motora, auditiva e visual das crianças. Através do estudo da ambiência 
de espaços urbanos, isto é, um lugar urbano que é o somatório de todo seu 
conteúdo, o que produz as práticas sociais que favoreçam a Alteridade, Afeto e 
Ambiência, sendo os sons, cheiros, temperatura, movimento das pessoas, luz, os 
estímulos sensoriais capazes de criar relações entre o eu-no-corpo e o ambiente. 
Um lugar ou uma cidade podem afetar o sujeito, quanto mais diversificadas forem as 
ambiências e as “afetividades” nos espaços públicos, maior é o sentimento de apego 
e pertença que se adere à identidade do sujeito. A partir da metodologia utilizada 
para realização desse trabalho foram colocados três locais de Cruzeiro-SP como 
possíveis pontos para serem explorados de maneira recreativa pelas crianças e 
escolas, a Praça 9 de Julho, o Bosque Municipal e o Centro Cultural Rotunda. Como 
propósito da pesquisa a prática de ler os espaços da cidade e suas narrativas, as 
reações e o impacto das culturas as formas espaciais do lugar.  
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COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

 

Tatiana Pereira Lacaz, Publicidade e Propaganda, tatiana.lacaz@hotmail.com 
 

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre o comportamento 
dos consumidores da Apple. Entendendo que uma das principais estratégias 
da empresa é a utilização de princípios do neuromarketing, propõe-se 
elementos que possam possibilitar questionamentos e reflexões sobre uma 
das mais importantes propostas de negócios tecnológicos no mundo. O 
desenvolvimento do projeto se deu através da análise comportamental dos 
consumidores da referida marca, tendo como tese que muitos adquirem os 
seus produtos almejando destaque e prestígio social, às vezes sem 
condições de comprar devido aos elevados preços dos aparelhos.Para 
compreender como historicamente posiciona seu branding, utilizou- se como 
referencial teórico um estudo sobre o histórico da marca, bem como as teses 
intrínsecas ao comportamento dos consumidores. Além disso foi elaborada 
uma pesquisa exploratória de modo a averiguar mais detidamente aspectos 
do tema proposto. Autores como Philip Kotler, Maslow, Sternberg, Aaker, 
Keller, entre outros contribuíram para a produção do projeto.A pesquisa em 
questão reflete de que forma parte das pessoas que adquirem esses 
produtos acabam se sentindo superiores em relação aos que escolhem 
outras marcas. Sendo assim, foram analisados fatores que indiquem  essa 
tese, e de que forma os consumidores da Apple levam em consideração 
para a decisão de compra. Alguns fatores de influência, por exemplo, o social 
e o psicológico, também complementarão o estudo. A Apple conseguiu se 
diferenciar no mercado por se preocupar em entregar produtos e serviços 
totalmente disruptivos e surpreendentes, que envolvem um design inovador, 
sofisticado e muito moderno, além de entregar para o cliente além do 
esperado, surpreendendo as expectativas do seu público, tornando-se uma 
das maiores empresas do mundo. No presente trabalho é possível 
comprovar, tendo como exemplo a empresa escolhida, que as marcas são 
um conceito, estando no mercado não somente para vender, mas também 
para fidelizar o seu público e entregar valor para todos que a escolhem. 

 
Palavras-chave: consumidor, comportamento do consumidor, marcas, 

Apple, neuromarketing, influência. 

 

 

mailto:tatiana.lacaz@hotmail.com


 

 

LENDAS, MITOS, CAUSOS E CRENDICES DO VALE DO PARAÍBA 
(SP) 

 
Karoline de Oliveira Martins, Jornalismo, karolinemartind@gmail.com 
Thales Leopoldo Estevam de Siqueira, Jornalismo, tlesiqueira@gmail.com 
Flávia Gabriela, Professora, flavia.gabriela@aedb.br 
 
 

Levando em consideração que identidade pode ser definida como um sentido de que 
temos algo que nos pertence, de que algo forma o que somos, a pesquisa foi 
motivada para compreender as lendas que permeiam o imaginário do povo 
valeparaibano e assim valorizar e reafirmar a identidade local. A região que fica 
entre São Paulo e Rio de Janeiro e é cortada pelo Rio Paraíba do Sul tem muitas 
histórias para contar. Cerca de trezentos anos atrás o local passou a ser habitado e 
recebeu gente de muitos lugares, pessoas que vieram trabalhar e morar em 
diferentes épocas. O local serviu de passagem para os bandeirantes que partiam em 
busca de tesouros e escravos. Houve o período das plantações de cana de açúcar, 
o transporte de ouro mineiro, além das grandes fazendas de café. O vale foi cruzado 
também por tropeiros que transportavam açúcar, café e todo tipo de mercadoria. 
Todos esses fatores contribuíram para o surgimento das histórias e lendas. Almas 
penadas, assombrações e personagens passaram a habitar o imaginário da 
população constituindo um universo cultural imenso e rico. O objetivo deste estudo 
foi produzir uma série de podcasts - “Causando no Vale do Paraíba” - que aborda os 
mitos, crendices, causos e lendas urbanas do Vale com o intuito de preservar a 
riqueza cultural da região. Além de compreender a identidade e o imaginário popular 
por meio das narrativas das lendas urbanas impedindo que essas histórias que 
constituem a cultura de um povo caiam no esquecimento. O projeto mescla 
informações sobre a constituição do elemento cultura no desenvolvimento da 
humanidade, bem como as características locais das histórias que delineiam a 
identidade de um povo. Entre tantas as histórias que o povo do Vale do Paraíba 
conta, foram escolhidas quatro narrativas para nortear o trabalho - a lenda do Saci, 
do Corpo Seco, da Loira do Banheiro de Guaratinguetá e da Cobra Grande de 
Jacareí. Após a construção e embasamento teórico do projeto, deu-se início à 
construção técnica do podcast, onde foi possível colocar em prática elementos 
jornalísticos aprendidos durante o período de graduação, passando pelas etapas de 
pré-produção (preparo), produção (a gravação e a narração propriamente ditas) e a 
pós-produção (finalização do material e a sua alocação em plataforma de streaming 
que possibilitaria a sua execução pelo público). Os resultados deste estudo 
permitem concluir que ao compreender o imaginário é possível entender a sociedade 
e sua cultura. 
 
Palavras-chave: lendas urbanas; mitos; identidade; cultura; imaginário popular. 
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RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA FORMANDO DOCENTES 

RESUMO 

Esse artigo tem como finalidade, relatar as experiências no Programa Residência Pedagógica, da 
Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) oferecido pelo curso de Pedagogia 
pelo Centro Universitário Teresa D´Ávila de Lorena – SP, com objetivo de viver experiências 
educacionais para uma formação rica em aprendizados vividos de uma forma realista na educação. No 
início da faculdade que se iniciou no dia, 08/02/2021, os alunos do curso de pedagogia foram convidados 
pela coordenadora e docente do curso, Maria Cristina, para participarmos do programa, que é uma das 
ações de melhor formação de professores. Para faz desse programa foi preciso se inscrever em duas 
plataformas, que foram Lattes e a plataforma da Educação Básica; após todo esse processo, nós já 
fazíamos parte da residência pedagógica. Após todo esse processo, tivemos nosso primeiro encontro com 
os outros inscritos, tivemos todas as orientações de toda importância desse programa, foram abertos nesse 
encontro todos as dúvidas que pudéssemos ter, e em seguida todas esclarecidas. 

PALAVRAS CHAVES: Artigo; Programa; Pedagogia; Objetivo 

Introdução 

 Residência Pedagógica tem como objetivo aperfeiçoar a formação na prática 
nos cursos de Licenciatura, promove a imersão do licenciado na escola de educação 
básica. Ela acontece durante a graduação ou curso de formação pedagógica, com uma 
carga horária de 400 horas, e perpassa desde a experiência em sala de aula até 
aclimatação ao ambiente escolar e atividades de avaliação. 
Além de enriquecer o currículo, é uma ótima oportunidade de vivenciar a profissão na 
prática, antes mesmo de conquistar o diploma. 

Devido a Pandemia de COVID -19, o programa segue de uma forma diferente, 
com encontros remotos, por plataformas digitais, palestras, criação de um projeto para a 
educação infantil, minicursos. Apesar de nossas experiências até o momento serem 
remotas e termos tido algumas dificuldades, conseguimos extrair durante essas 
atividades do programa, muito aprendizado. 



 

 

 
METODOLOGIA 
 

  Nos tempos de pandemia em todo o mundo, se fez necessário o uso de 
ferramentas tecnológicas, tornando as aulas remotas e se utilizando plataformas digitais 
foi um momento desafiador e de muita persistência de professores e alunos. 
A Primeira palestra foi ministrada pela Mestranda Juliana Leite, ensinando a fazer 
podcast com uso das tecnologias existente de forma criativa e com resultados positivos. 

O próximo encontro que foi de extrema importância para o meu crescimento 
pessoal foi sobre Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
foi uma palestra reflexiva e de muita importância, tirando dúvidas e nos ajudando a 
identificar possíveis casos em sala de aula. 

 encontro de suma importância foi o encontro de Designer Gráfico Editorial 
lecionado pelo Me. Darwin Mota, nesse encontro aprendemos sobre adequações visuais 
através de elementos do design como alinhamento, fontes, cores e tipografia. 
Além do conhecimento que esses minicursos nós trouxemos, também fomos 
contemplados a um certificado pela participação, que no futuro irá agregar nosso 
currículo  
  Logo em seguida, fomos convidados a fazer um e-book como trilha de 
aprendizagem que faz parte do projeto Coletânea de Aves do Parque Ecológico do 
Taboão Lorena –sp, foi feita a escolha de um pássaro por uma reunião no Microsoft 
Tems, cada aluno escolheu seu pássaro para assim trabalhar um e-book relacionado a 
sua escolha. 

O e-book tem um total de 8 páginas, sendo distribuídas nelas fotos do pássaro, 
curiosidades, jogos e informações sobre o pássaro. 
Os pássaros escolhidos por nós foram: Beija flor- Tesoura, Periquitão Maracanã e o 
Jacu. 

Desenvolvemos um trabalho voltado para crianças, com uma didática para uma 
compreensão fácil, chamando a atenção de uma forma criativa e divertida. 
Além de disso, as crianças também têm a oportunidade de conhecer os diferentes tipos 
de pássaros que existem no nosso planeta. 

A experiência mais recente foi a participação do Mini Curso De Pedagogia- 
Experimento de Erastóstenes, que tem como principal objetivo o ensino de Geografia, 
como uma forma bem didática de aprendizado. O curso ainda está em andamento com o 
término em novembro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Figura 1- Capa do E-book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte: Arquivo da Licenciandas 

 

 

 

Fonte: Arquivo da Licenciandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fonte: Arquivo da Licenciandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte: Arquivo da Licenciandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte: Arquivo da Licenciandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte: Arquivo da Licenciandas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Fonte: Arquivo das Licenciandas 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos com cada experiência vivida foram positivos, mesmo com 

dificuldades apresentadas pela pandemia. Os Programas apresentados pelo Programa de 

Residência Pedagógica foram de grande importância, os conteúdos apresentados foram 

bem reflexivos e de aprendizado. O uso correto das ferramentas tecnológicas auxilia no 

processo de aprendizagem, foi de suma importância esses ensinamentos. 

As vivências propostas pelo projeto, nos fizeram ter um olhar atento em relação 

as crianças e adolescentes a fim de identificar qualquer abuso físico, emocional em sala 

de aula. O Minicurso de Pedagogia, nos ensina de uma forma didática a Geografia e nos 

faz refletir. 

Dessa forma, podemos dizer que tivemos um crescimento pessoal e profissional 

com conteúdos importantes e significativos para a nossa formação, que foram 

oferecidos pelo programa. 

 

CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos dizer que a Residência Pedagógica, é uma espécie de aprimoramento 

do estágio em Pedagogia, visto que ela oferece ao estudante mais oportunidades de 

exercer características básicas da docência, o que não ocorre com os estágios 

tradicionais, pois, muitas vezes, eles são dotados apenas de observação. O programa 

contribui muito no processo ensino aprendizagem, na formação dos professores de 

Pedagogia, dando a oportunidade de relaciona a teoria e a pratica (De acordo com 

Vygotsky (1998), o aprendizado acontece a partir de duas variáveis: o processo e o 

produto. O processo se trata daquilo que o aluno já conhece, e o produto é o que o aluno 

já possui mais os conteúdos ensinados pelo professor que se transformam em novos 

conceitos. 

 

 

 



 

 

 

 

Autorização de uso pela CAPES 

 

Eu, Rayza Roberta de Siqueira e Thais Nascimento de Lima, autorizamos a 

utilização pela Capes do presente relato de experiência, na qualidade de 

bolsista residente, sob responsabilidade do(a) Docente Orientadora Dra. 

Maria Cristina Marcelino Bento, vinculada ao Programa de Residência 

Pedagógica do Centro Universitário Teresa D´Ávila - UNIFATEA. O nosso 

relato escrito poderá ser incluído nos bancos de dados e nas plataformas 

de gestão da Capes, podendo, eventualmente, ser reproduzido, publicado 

ou exibido por meio dos canais de divulgação e informação sob 

responsabilidade desse órgão. 
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MILKY RUN- UM NOVO CONCEITO PARA SUA ALIMENTAÇÃO 

Brendan John Kitchen, Administração, brendan.kitchen@gmail.com 
Edilaine de Oliveira Santos, Administração, oedilaine85@gmail.com 
Fabiano da Silva Santos, Administração, fabiano.santos_95@hotmail.com 
João Gabriel Machado, Administração, gabriel190500@hotmail.com 
Matheus Costa Campos, Administração, mcmatheuscosta_@hotmail.com 
Túlio Salomão Bittencourt de Azevedo, Administração, tulios4lomao@gmail.com 

O projeto Milky Run trata-se de uma empresa startup fundada no Centro 
Universitário Teresa D’Ávila visando uma semelhança com as padarias populares 
localizadas no Vale do Paraíba, porém com diferencial na entrega dos produtos na 
porta da casa dos clientes encomendados via telefone ou plataformas utilizando 
recipientes retornáveis e recicláveis, como também disponibilizando uma loja física 
para saborear os produtos salgados e doces acompanhado por bebidas saborosas. 
Estará disponível à venda itens com preços extremamente variados possibilitando 
acessibilidade a todas as classes, tais como produtos clássicos do café brasileiro, 
produtos gourmet e também opções para demandas mais específicas como 
alimentos vegetarianos e veganos. 

O empreendedorismo não deixa de ser um assunto extremamente discutido 
atualmente, trata-se da iniciativa empresarial utilizando métodos inovadores e 
criativos. A Milky Run visa romper as barreiras minimalistas a partir da inovação na 
parte da entrega do café da manhã atendendo o Vale do Paraíba com entregas 
rápidas e precisas buscando sempre a satisfação e felicidade do cliente. 

Os resultados vêm do aproveitamento de oportunidades e não da solução de 

problemas. A resolução de problemas apenas restaura a normalidade. 

Oportunidades significam explorar novos caminhos (DRUCKER).  

 

A ideia foi fundada baseada no conceito histórico e administrativo denominado 
Milk Run, o qual conta com a entrega de leite na porta da casa dos cidadãos 
deixando um recipiente completo e retirando o vazio das mãos do cliente, como 
também realizando entregas de outros produtos alimentícios encomendados com 
antecedência, por fim retornando à sede descarregando os recipientes vazios. 
Devido à escassez de padarias que utilizam o método de entrega dentro de Lorena e 
no Vale do Paraíba foi fundada a ideia principal do PN, a fim de suprir as 
necessidades dos clientes e consequentemente a demanda. 



No início será criada uma plataforma de acesso online para que os clientes 
possam analisar as variadas opções e também será aberto um espaço físico com 
parcerias realizadas com outras plataformas alimentícias para estender o acesso dos 
nossos produtos aos clientes de modo que consigam realizar o pedido com maior 
facilidade e confiabilidade, após a obtenção de lucro será discutido a hipótese de 
expansões pelo Vale do Paraíba para atender ainda mais clientes em diferentes 
áreas. 

 
Palavras-chave: Refeição; Empreendedorismo; Delivery; Milk Run; Café da manhã; 
Café da tarde;  



REVISANDO A AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE: PROPOSTA DE 
UM GUIA PRÁTICO 

 

Beatriz Ingrid Costa Ferreira, Enfermagem – UNIFATEA, beatrizingridferreira24@gmail.com 

Uandrei Oliveira Santos, Enfermagem – UNIFATEA, uandrei.oliveira@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Wellington Oliveira  

 

Resumo  

Foi construído um guia de ação educativa em saúde voltada aos 
profissionais da área, a ser aplicado na atenção primária quando verificado a 
necessidade de implementar ações de prevenção a patologias que açoitam a 
sociedade brasileira, em especial, a comunidade correspondente a unidade de 
saúde a qual o profissional de saúde está inserido em seu regime de trabalho. 
Este trabalho tem como objetivo central compreender os elementos da ação 
educativa em saúde, verificando-se o déficit na formação dos profissionais de 
saúde em relação ação educativa em saúde efetiva, a fim de aplicá-los na 
proposição de um guia prático para sanar as principais dificuldades e possíveis 
dúvidas que as equipes multidisciplinares de atenção primária tenham no curso 
do desenvolvimento de suas tarefas envolvendo a educação em saúde, 
proporcionando assim uma segurança maior para que esses profissionais 
exerçam suas ações com efetividade e bons resultados.  A metodologia 
utilizada para a pesquisa foi a abordagem descritiva-qualitativa. O guia é 
disposto principalmente de fluxogramas, buscando responder, o que, como e 
quando fazer cada tipo de ação educativa em saúde, apresentando os 
principais pontos a serem desenvolvidos em uma ação e quais métodos a 
serem utilizados em situações específicas ou gerais, se pode mesclá-los ou se 
são independentes, tanto na elaboração, como também na manutenção do 
processo e na atração do público-alvo, que por sua vez, os dois últimos citados 
possuem uma maior dificuldade ao serem aplicados pela equipe 
multiprofissional, atrair e manter o público alvo de determinada ação educativa, 
muitas vezes é um desafio maior do que elaborar a mesma, o quanto os 
métodos aplicados influenciam nesse processo, e que resultado ele pode 
trazer, logo o guia vem buscando a praticidade, efetividade e qualidade na 
explicação do processo de uma elaboração de educação em saúde, na sua 
aplicação e resultado. Este trabalho vem na contramão da desinformação, 
trazendo clareza a tais profissionais que buscam um trabalho de excelência na 
atenção primária, orientando e prevenindo patologias que por muitas vezes são 
fatais. 

 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Promoção de Saúde; Atenção Primária 
de Saúde. 

 

 



 

 

 



 

 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 2 POR MEIO DAS HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS (HQ´s) 

 
 
Ugo Fogaça  Panza, Letras, ugopanza@gmail.com 
Samuel Santíssimo Jesus, Letras,samuel030197@outlook.com 
 

          O presente estudo, apresentado neste trabalho, aborda uma temática de 
grande e muita relevância frente a educação e uma modalidade plausível para o 
conhecimento e ensino que são as histórias em quadrinho como uma metodologia 
para tal, com a necessidade de desenvolver principalmente o hábito e o gosto, a 
paixão  pela leitura já nos primeiros anos da educação, um meio divertido, lúdico e 
livre que constitui e cria um desenvolvendo adequado e que poder ser estimulados 
desde o início, pois as histórias em quadrinhos despertam tanto em crianças quanto 
em adolescentes o interesse devido as suas formas, cores que são relacionadas a 
linguagem escrita e que facilitam a leitura, tornando-a mais prazerosa, interessante e 
estimulante, O objetivo desta pesquisa é apresentar a importância e os benefícios 
oriundos da leitura no desenvolvimento do ensino fundamental através das histórias 
em quadrinhos. O método aplicado para a realização deste estudo foi uma pesquisa 
bibliográfica com base em leituras de artigos científicos e periódicos retirados da 
base de dados Scielo, Google Acadêmico e CAPES por meio do uso de descritores 
que estivessem intrinsecamente relacionados a temática e sua concepção em geral 
para a abordagem e a construção de um texto eficaz e interessantes. Os resultados 
coincidiram com a relevância da inserção dos quadrinhos e a forma que eles são 
atrativos mediante a leitura de textos dessa conjuntura, podendo render bons frutos 
na construção do sabe e a facilitação da aprendizagem e estimulação da leitura. 
Conclui-se que as histórias em quadrinhos utilizadas nas escolas são fundamentais, 
como uma ferramenta para a aprendizagem, isso condiz com os alunos no 
desenvolvimento não apenas de uma boa leitura, mas a melhoria em diversos e 
variados segmentos, como a oralidade, forma de se expressar, dentre outras 
caracterizações, incentivando para a leitura e a forma que possam interpretar e 
incrementar o conhecimento. 
 

 
 
 
 

 
Palavras-chave: Leitura, objetivo, escolas. 
 



 

 

ANÁLISE DA PERSONIFICAÇÃO DE DEUSES GREGOS PARA A 
CRIAÇÃO DE PERSONAGENS DO CINEMA ATUAL 

 
 
Laura Maria Guedes Cotrim, Publicidade e Propaganda, lauramariagc@hotmail.com 
Isabela Fonseca Abreu de Souza, Publicidade e Propaganda, isabela.debreu@hotmail.com  
Victor Augusto Fabbron Nogueira, Publicidade e Propaganda, vfabbron@gmail.com  
Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br 
 

A pesquisa aborda o processo de criação dos personagens do cinema atual com base 
na mitologia grega. O cinema possui o papel de entreter as pessoas e passar uma 
nova perspectiva, com isso, é necessário entender a sua produção e suas 
ferramentas. A partir disso, irá observar que “Percy Jackson”, “Cavaleiros do Zodíaco” 
e “Mulher Maravilha” possuem mitos gregos em suas narrativas. Dessa forma, poderá 
notar que a mitologia percorre a atualidade e servem como base para conceber novas 
ideias. A personificação de deuses gregos na criação de personagens do cinema 
atual, tem o propósito de argumentar a criação de grandes heróis, proporcionando ao 
público geek um conhecimento e uma nova perspectiva, por meio de seus filmes e 
séries favoritos, de tal modo que compreender o processo da personificação de 
deuses gregos na criação dos personagens do cinema atual, possibilita uma nova 
visão aos telespectadores. Portanto, o cinema faz com que a cultura grega seja 
expandida por meio de seus filmes e ganhe mais visibilidade ao redor do mundo, 
assim como o conhecimento dos deuses gregos e seus mitos, fazendo com que as 
pessoas gostem e se sintam familiarizadas com as personagens e suas histórias e 
consumam ainda mais. Além disso, o cinema permite que o público faça parte da 
história que ele está querendo transmitir para as pessoas, seja por forma de debate 
como em “Mulher Maravilha”, que proporciona a discussão sobre feminismo e os 
direitos das mulheres, por forma de pesquisa como em “Percy Jackson”, onde as 
pessoas tem acesso a livros sobre a mitologia grega ou por meio da arte como em 
“Os Cavaleiros do Zodíaco”, onde as pessoas fazem cosplay, ou até mesmo uma 
releitura, dos seus personagens favoritos em eventos geeks, ao observar que o 
cinema é um meio de comunicação capaz de facilitar o acesso a novas informações, 
de uma forma muito mais prazerosa, já que as experiências vivenciadas pelas figuras 
presentes nas obras propõem ao público um novo pensamento. 
 
Palavras-chave: Mitologia Grega; Cinema; Percy Jackson; Cavaleiros do Zodíaco; 
Mulher Maravilha. 
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PROJETO INTEGRADOR II - CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO: PROJETO DE INTERIORES DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL INFANTO-JUVENIL MONTEIRO LOBATO – LORENA - 

SP 

 
Vinicius José Rodrigues Gonçalves, Arquitetura e Urbanismo, vinicius-jrg@hotmail.com 
Aline de Souza Oliveira, Arquitetura e Urbanismo, allynnysouzza@gmail.com 
Ana Caroline de Matos Bueno, Arquitetura e Urbanismo, amatosbueno@gmail.com 
Giovanna Ferraz dos Santos Oliveira, Arquitetura e Urbanismo, giohferraz@gmail.com 
José Ricardo Flores Faria, Arquitetura e Urbanismo, jricardoffaria@gmail.com 

 
O Projeto Integrador II, parceria entre e a Secretaria Municipal de Cultura, tem 

como objetivo realizar uma renovação na área infanto-juvenil da Biblioteca Municipal 
Sérvulo Gonçalves – Lorena - SP. Para esse fim, preliminarmente, foi realizada, uma 
visita ao local onde se entrevistou a Diretora da Biblioteca, funcionários e também a 
própria secretária de cultura. Também se analisou o ambiente e mobiliários e 
equipamentos existentes, além de registros fotográficos e posteriormente foram 
feitos levantamento físico do local, com a medição do ambiente, mobiliários, 
equipamentos, entre outros. Com a turma dividida em equipes, cada uma criou 
conceito a partir do escritor Monteiro Lobato. As diretrizes do projeto e o desenho 
base dados pela coordenação e cada equipe pode iniciar. Em busca de uma 
apresentação completa do projeto, foi elaborada uma setorização geral, um layout, 
vistas internas, vistas em perspectiva, memorial descritivo, além de um 
detalhamento de mobiliário e um protótipo. Além de um projeto, a ser apresentado 
como ideia para que possa ser aproveitado pela secretaria de cultura, cada equipe 
deve materializar um móvel ou equipamento simples, que tenha sido considerado no 
layout, para entregar a biblioteca. Este produto tem como premissa o 
reaproveitamento de materiais e a montagem ou produção, pelos próprios alunos. O 
objetivo é atender aos usuários: crianças, adolescentes, estudantes e também todos 
os cidadãos que estiverem dispostos a utilizar o lugar. Para isso, foi projetado e 
idealizado um local mais dinâmico, confortável e lúdico, que atraia sobretudo esse 
público infanto-juvenil. A ideia é transformar o local, antes com paredes 
desgastadas, cores monótonas e pouco aproveitamento do espaço, em um novo 
ambiente, com novas cores das paredes, troca de posição de mobiliário e incluindo o 
protótipo a fim de responder às necessidades dos frequentadores e, principalmente, 
estimular a leitura e o estudo. Ao final, serão incluídos um relatório final e as 
pranchas gráficas do projeto, contendo os desenhos que serão apresentados e 
posteriormente entregues aos responsáveis, analisados, escolhido o projeto mais 
viável, se adeque as necessidades da biblioteca, e que possa ser implementado. 
Acreditamos que o nosso projeto possa transformar o local em um ambiente mais 
dinâmico e lúdico para receber os “pequenos” cidadãos. O projeto integrador é mais 
que ter ideias criativas e realizar desenhos, é aprender com os desafios, buscar 
soluções, trabalhar em grupo e principalmente servir a comunidade, retribuindo um 
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pouquinho do nosso conhecimento que recebemos por uma causa maior em fazer o 
bem ao próximo. 
 
Palavras-chave: Arquitetura e Urbanismo; Extensão Universitária; Projeto de 
Interiores; Biblioteca Infanto-juvenil.  



 

 

A IMPORTÂNCIA DE PLATAFORMAS SOCIAIS E DIGITAIS PARA O 

PÚBLICO GAMER 

 
José Fernandes da Costa Neto, Rádio, TV e Internet, josefernandes.cost@gmail.com 
Leandro Carlos Zappa Gonçalves Meireles, Rádio TV e Internet, hiei_1002@outlook.com 
Vinícius Silva de Oliveira, Jornalismo, vinicius302009@hotmail.com 
Prof. Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicação.social@unifatea.edu.br 
 

Com a ascensão tanto dos canais virtuais especializados em determinados assuntos 
que antes apenas eram vistos em revistas de nicho e não recebiam um tratamento 
mais especializado nas mídias tradicionais quanto da indústria dos games, que se 
tornou mais complexa e conectada com os anseios da sociedade de forma parecida 
com outras categorias de mídia ou arte, tornou-se inevitável a combinação entre as 
duas forças para que as mais diversas vozes sejam ouvidas sobre o assunto, sendo 
elas casuais ou mais aprofundadas. É neste contexto em que surge a intenção da 
pesquisa de compreender todas essas novas plataformas e encontrar maneiras de 
desenvolver um website que fomente não só o entretenimento e a criação de 
conteúdo, mas como discussões críticas sobre todos os aspectos envolvidos na 
produção e na maneira como se consomem os games, tanto no espectro do 
software quanto no do hardware. Do mesmo jeito que se antecipam grandes 
lançamentos musicais ou cinematográficos, hoje em dia consoles e jogos também 
recebem esse tratamento por parte de um grande público, que anseia por análises e 
debates mais profundos sobre o tema, já que se tornaram trabalhos artísticos de 
grande magnitude, com equipes de grande dimensão esbanjando intencionalidade e 
muitas vezes até expondo visões de mundo ao decorrer de produtos que podem 
entregar até centenas de horas de conteúdos inéditos para serem experenciados e 
julgados pelo consumidor. Este cenário comprova um crescimento e 
amadurecimento de uma indústria que, embora tenha visto vários avanços neste 
sentido, ainda se beneficiaria bastante de não só cada vez mais observações sobre 
as plataformas onde se encontram informações sobre o assunto, mas como o 
estabelecimento de cada vez mais delas, fornecendo a maior variedade possível de 
pontos de vista diferentes a respeito de uma mídia que além de se tornar cada vez 
mais independente, também possui um tremendo alcance na sociedade atual, com o 
público jovem em específico se tornando cada vez mais engajado e sedento por 
informações de qualidade sobre o tema. 

 
 
Palavras-chave: Blogs; Games; Internet; Mídias 
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM 
TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL 

 
João Pedro Veloso Pacetti, jpvpacetti@hotmail.com 

Letícia Nascimento de Carvalho, leticianascimento.2002@hotmail.com 

Vitor Gabriel dos Santos Amorim, Gvitorsda1234@gmail.com 

Nathália Victoriano da Silva, Farmácia, nathaliavictoriano7@gmail.com 

Sabrina Keles Gonçalves Nunes Freitas, Farmácia, sabrinakelles@hotmail.com 

Mateus Afonso Gomes, orientador, matgomes@usp.br 

 

A educação em saúde se faz extremamente necessária para o alavanque do 
entendimento acerca da qualidade de vida e bem estar em todas as esferas da 
sociedade. Os jogos, de maneira lúdica e descontraída, podem auxiliar nessa 
promoção. Com o avanço tecnológico, bem como a facilidade de acesso à internet, 
permite-se explorar novas formas de ensinar e aprender. Com o cenário de 
pandemia do SARS-CoV-2, em que a população teve de permanecer em isolamento 
social e com ensino remoto, a demanda por informação e entretenimento aumentou, 
ampliando a possibilidade de desenvolver jogos que propiciem o entendimento 
acerca da nossa saúde. Independente do jogo, sua forma e modalidade o seu 
principal objetivo é divertir e chegar a um determinado fim, seja de forma coletiva ou 
individual. Levando essa premissa em consideração, se popularizou nos últimos 
anos o termo “game based learning” que basicamente é jogar com o intuito de 
aprender um determinado assunto e de forma lúdica revisar e reter o conteúdo. 
Vivemos na era da comunicação expressa, onde temos inúmeras coisas 
acontecendo no mesmo milésimo de segundo e se torna de total necessidade, rever 
as formas de ensinar e aprender de uma maneira efetiva, independentemente do 
nível de ensino. E tratando-se de educação os tutores são a principal ponte entre os 
jovens e o aprendizado. Visa-se com este trabalho desenvolver conceitos 
relacionados à promoção de saúde a partir da confecção de um jogo interativo. 
Durante a pandemia a educação foi afetada por diversos aspectos, em que as 
escolas precisaram mudar seu ensino para a forma remota, tornando-o mais 
cansativo e difícil. Neste momento os pais ganham o papel principal como 
provedores de conhecimento. Os jogos educativos são excelentes aliados para 
sobrevir esta situação, trazê-los para dentro de casa podem facilitar o aprendizado e 
entendimento, falar sobre saúde e bem-estar com os jovens não é fácil. Com isso 
espera-se que o jogo elaborado seja um aliado na aprendizagem e conscientização 
da promoção de saúde no ambiente escolar e no convívio familiar e social. 
 
Palavras-chave: Educação; Saúde; Jogos; Game based learning. 
 



 

 

A ESCASSEZ DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS NACIONAIS DO 
GÊNERO DE FICÇÃO CIENTIFICA 

 
Wagner Jefferson de Paula Furtuoso; Rádio, Tv e internet; wagner.furtuoso@gmail.com 
Prof. Me Miguel A. de Oliveira Júnior, comunicacao.social@unifatea.edu.br  
 

Este trabalho consiste em ressaltar a escassez de produtos cinematográficos Live 

Actions e animados focados na ficção cientifica no mercado brasileiro, pois a 
elaboração desses tipos de projetos exige uma quantidade enorme de investimento 
para ser realizado, coisa que não é comum no mercado nacional de áudio visual. 
Muitos criadores de conteúdo costumam deixar o país para produzir suas histórias e 
universos, buscando mais investimento e mais valorização a suas ideias e obras, 
pois isso não acontece com frequência no nosso país. Nesse contexto, a pesquisa 
conta com referências a livros nacionais de ficção cientifica como, “O caçador 
cibernético da rua 13”, “A realidade de Madhu”, “As águas-vivas não sabem de si” , e 
teóricas cientificas, se aprofundando em teses, dissertações e artigos para 
apresentar métodos na qual pessoas possam atualmente produzir suas obras Live 

Actions ou Animadas de ficção cientifica originais em massa em território nacional. 
Na década de 50 a 60, fãs traduziram várias obras do gênero como uma forma de 
apresentação ao público, para que obras nacionais começassem a ser produzidas. 
Acontece que o gênero não agradou a maior parte do público brasileiro, pois essa 
temática de avanços científicos não fazia tanto sentido para uma sociedade que não 
via isso tão bem quanto outros países que já possuía uma visão de tecnologia 
totalmente diferente do nosso país. Acontece que com passar dos anos, 
principalmente na virada do século XX pro XXI, essa temática virou uma grande 
febre, agradando muitas pessoas que nunca se quer tinham ouvido fala no gênero. 
Foi graças a produtos áudio visuais que esse gênero começou a ganhar espaço ao 
cotidiano do brasileiro, inspirando vários autores e cineastas. Dada a ideia, conclui-
se que esse trabalho comece a motivar idealizadores de conteúdo, com o intuito de 
crescer mais o espaço para cineastas e animadores nacionais desenvolverem 
trabalhos no seu próprio país, sem ter necessidade de ir para outro lugar, para que 
suas ideias façam sucesso e sejam levadas a sério. 
 
Palavras Chave:  Ficção cientifica, Animação, Mercado brasileiro, Gênero. 
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O ENFERMEIRO FRENTE À INFECÇÃO RECORRENTE DO TRATO 

URINÁRIO EM IDOSOS. 

 
Camila Ribeiro Salgado, Enfermagem, camilla.salgadoo@gmail.com 
Wania Cristina da Silva Rodrigues, Enfermagem, wanexrodrigues@hotmail.com 
 

Com o aumento da população idosa, os índices de hospitalização e despesas para o 
sistema único de saúde (SUS) tem sido maior, pois a população geriátrica tem maior 
risco de contrair infecções, ocasionadas devido as mudanças fisiológicas causadas 
pelo envelhecimento e a diminuição da capacidade funcional. A infecção do trato 
urinário constitui uma das principais causas de consulta na pratica médica. A maioria 
dos idosos que apresentam ITU’s são assintomáticos. Dentre os agentes etiológicos 
predominantes nas ITU’s dos idosos mais de 95% do agente é a Escherichia 
Coli. Na prevenção das ITU’s recorrentes deve-se pensar em utilização de profilaxia 
com doses mínimas de antibióticos, hidratação adequada, higiene adequada, em 
casos de idosos em uso de sondas, o uso de técnicas assépticas na inserção do 
cateter urinário, cuidados de higiene com a sonda e o dispositivo coletor deve ser 
incorporado à conduta clínica. 
 
Em relação ao conhecimento dos enfermeiros sobre diagnóstico, prevenção e sinais 
clínicos de infecção do trato urinário no idoso não foi satisfatório. Quando se refere 
ao idoso as queixas dos idosos frente a ITU é na maioria das vezes assintomática 
podendo apresentar alterações de consciência e delirium, O agente causador, o 
principal nas ITU’S em idosos é Escherichia Coli. Em relação a prevenção deve-se 
pensar em utilização de profilaxia com doses mínimas de antibióticos, realizar a 
hidratação adequada, higiene adequada, em casos de idosos em uso de sondas, o 
uso de técnicas assépticas na inserção do cateter urinário, cuidados de higiene com 
a sonda e o dispositivo coletor devem ser incorporados à conduta 
clínica. Concluímos também que é de conhecimento do enfermeiro as manifestações 
clínicas de ITU, porém quando consideradas as causas, o tratamento e a prevenção 
das infecções do trato urinário em idosos, bem como o alto índice de internações 
prolongadas e recorrentes devido a patologia este conhecimento não é 
satisfatório, sendo assim a prevenção nestes casos não são eficazes. 
 
 
Palavras-chave: Infecção Urinária; Idosos; Cistite; Conhecimento; Enfermeiro. 
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A VIDA DE UM PASTOR 

 
Yanes Rodrigo Soares, Rádio, Tv e Internet, yanes.lopes12@gmail.com 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar um documentário 
que irá relatar sobre a vida de um pastor. A partir das análises, levantamento 
bibliográfico e através das pesquisas realizadas em artigos com base no 
neopentecostalismo no Brasil , documentário, o pastorado, identifica-se uma grande 
quantidade informações que muitos desconhecem sobre os verdadeiros pastores, 
essas questões serão apresentadas de forma pratica e especifica no formato de 
documentário utilizando como referência um pastor que é uma figura pública na 
cidade de Lorena e no Vale do Paraíba, gerando assim, um conteúdo audiovisual 
voltado para todo as pessoas que desejam saber mais sobre o assunto. Com base 
nas pesquisas, escolha do tema e a forma de apresentação do produto, será 
contada a história e trajetória do pastor Ademir Pereira, superintende e líder religioso 
em uma grande igreja na cidade de Lorena, através de sua pessoa, será 
apresentada algumas questões voltadas a sua carreira e sua vida até se tornar líder 
de umas das maiores igrejas na região. O projeto apresentará a opinião de um líder 
religioso de outra denominação, no caso, um padre, como forma de ampliar o campo 
de visão da sociedade e trazer uma reflexão referente a função que é a mesma, 
porem de lados opostos. Para estabelecer uma relação familiar, parte da família do 
pastor nos conta um pouco dessa história de vida e também ministerial, onde será 
possível compreender os passos do pastor e o seu cuidado com aqueles que o 
acompanham desde sempre, como sua esposa e uma e suas filhas, além do pastor 
falar um pouco da gestão da igreja onde é responsável e como é relação sobre as 
dificuldades encontradas, as suas reações as críticas, e ainda  trazer uma reflexão 
para todos aqueles que terão acesso ao projeto.  

De forma concisa e pratica esse projeto tem o intuito mostrar o papel de um 
líder religioso assim como sua vida, trazendo uma reflexão para aqueles que ainda 
são leigos no assunto e para as aquelas que desejam de uma forma ser um pastor 
um dia, não se trata apenas de um documentário, mas de uma aula de vida. 

 

Palavras-chave: pastor; igreja; documentario; quadrangular. 
 

 



 

 

O CRESCIMENTO DO DESEMPREGO NO BRASIL COMO 
CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 

 
Yara Maria Monteiro da Silva, Rádio, TV e Internet, yara99monteiro@gmail.com 
 

Esse resumo constitui o Trabalho de Graduação a ser apresentado em 2022. 
Em março de 2020, foram identificados no Brasil os primeiros casos de COVID-19, 
doença causada pelo Coronavírus. Diante dessa pandemia que abalou o país, 
trabalhadores foram impactados de diversas formas, desde a dificuldade de acesso 
aos transportes públicos até o desligamento de funcionários em muitas empresas. 
Em um cenário onde pode ser observada a criação de um grande número de 
conteúdos audiovisuais que representam as diferenças entre a vida antes e durante 
a pandemia no Brasil, o objetivo desse projeto é retratar essa situação por meio do 
contexto do desemprego, que cresceu exponencialmente e foi um dos fatores que 
mais afetaram a população mais pobre. O projeto inicia-se por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, pautada por artigos que tratam do desemprego de forma 
geral e foram publicados anteriores ao início da pandemia, bem como publicações 
específicas ao tema, sendo alguns referentes ao desemprego dentro do contexto da 
pandemia, e outros que abordam a produção audiovisual durante esse período. A 
partir dessa pesquisa, deriva-se um documentário referente ao tema, desenvolvido 
com o intuito de colocar em prática o conhecimento e habilidades adquiridos no 
decorrer do curso de Rádio, TV e Internet, que retrata a situação atual do país sob o 
ponto de vista de pessoas residentes da região do Vale do Paraíba, que foram 
afetadas por um mesmo problema e compartilham suas histórias individuais, para 
que seja possível entender a relação entre a pandemia e seus impactos sobre a 
população de renda mais baixa e o crescimento preocupante no índice de 
desemprego e subempregos, além de conscientizar e sensibilizar o espectador, que 
talvez não tenha tido sua rotina afetada de forma tão grave, sobre o impacto da 
pandemia na vivência de pessoas que vivem em realidades diferentes da sua, de 
forma a estimulá-lo a encarar a situação por meio ponto de vista dessas pessoas e 
questionar se os impactos causados no mercado de trabalho e na vida da população 
foram causados somente pelo vírus ou um conjunto de fatores que já reforçavam à 
desigualdade entre as classes sociais e se intensificaram em meio à pandemia.  

 
 
Palavras-chave: Pandemia, COVID-19, Desemprego, Desigualdade. 
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