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RESUMOS 

Cód. 2782 

A Constituição Federal de 1988 e o Assistente Social 
MARIANO, Valquiria Alves 
SILVA, Ivone Aparecida Vieira da* 
SILVA, Marcia Cristina Freitas 
Unesp Franca 
O presente artigo aborda o trabalho docente das pesquisadoras, por meio de conteúdo apresentado no 
componente curricular: Serviço Social, Direito e Legislação Social, com ênfase na discussão acerca dos 
rebatimentos da Constituição Federal de 1988, junto ao trabalho profissional do assistente social no 
contexto brasileiro. Teve como objetivo geral de analisar criticamente a importância da Constituição 
Federal de 1988 para a cidadania no Brasil; e os específicos: compreender o processo de 
redemocratização, não apenas como o processo real de restabelecimento dos direitos individuais e do 
processo eleitoral, mas também a própria luta democrática da sociedade e identificar quais os 
rebatimentos da Constituição Federal de 1988 no trabalho profissional do assistente social. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tipo exploratória, de natureza qualitativa. Assim, a cidadania pode se 
referir ao resultado iniciado no processo de construção das instituições de direito no Brasil, aliadas a 
educação em direitos humanos, resultando na organização de Estado Democrático que estabelece uma 
ordem social. Com o fim da Ditadura Militar, o Brasil reconquistou em 1985, algumas de suas liberdades 
politicas e civis praticamente extintas na época. Apesar das grandes bandeiras institucionais – liberdade de 
imprensa, fim da censura, eleições diretas em todos os níveis, plena liberdade de organização politica 
partidária, entre outras, o pais continuou ocupando as piores posições nos indicadores internacionais de 
desigualdade social, sendo a distância estabelecida entre ricos e pobres, muito grande e com poucas 
mudanças nos anos seguintes quanto a redemocratização. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
Cód. 2686 

A Cultura Política do Clientelismo: uma análise no Brasil contemporâneo (1988-2010) 
MALVESTIO, Mateus Roberto Sposito* 
Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP) 
O objetivo aqui proposto é a análise do clientelismo no Brasil contemporâneo levantando-se questões 
inerentes quanto às formas de adaptações, sobrevivências, reprodução e atualização dessa Cultura Política 
de transgressão. Pretende-se, através da análise de Cultura Política brasileira e da (re) estruturação do 
Estado identificar, por exemplo, quais foram as mudanças ocorridas dessas formas de transgressões 
pautadas principalmente no clientelismo. Fazendo um paralelo com o clientelismo de outras épocas, como 
o chamado clientelismo tradicional do século XIX, buscamos compreender como o clientelismo se adapta 
em um período de novas conjunturas. Pressupomos que algumas dessas manifestações se preservaram de 
forma latente e quase institucionalizada em meio às novas relações políticas brasileiras. A compreensão de 
formas de representações, percepções ou significados que um indivíduo, ou sociedade, percebem a 
realidade, em diferentes épocas, é de suma importância para o entendimento da ação política dentro da 
concepção de Cultura Política. Fazendo um paralelo com o clientelismo de outras épocas, bem como, 
também. com o patrimonialismo, coronelismo, e outras formas de transgressões, buscamos compreender 
como o clientelismo se mantém e sobrevive independente da conjuntura sociopolítica. 
* Bolsista PIBIC/CNPq 
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Cód. 2687 

A Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
GARCIA, Lílian Mara Alves 
SOUZA, Regina Maria de 
ORTEGA, Laiane Caroline 
Fundação Municipal de Educação e Cultura 
O trabalho apresenta como objetivo central discutir os avanços alcançados pela legislação que norteia a 
defesa dos direitos da pessoa com deficiência no interior da sociedade brasileira. Realizou-se por meio de 
revisão de literatura com a consulta a textos de referência da temática e à legislação vigente. Cabe 
considerar que com o desenvolvimento social, com a conscientização sobre a necessidade de se respeitar 
e garantir os direitos da pessoa com deficiência, ocorreu uma mobilização para que fossem colocadas em 
prática adequações na legislação, rumo à inserção destes sujeitos em distintos espaços de convivência, tais 
como o sistema educacional, o mercado de trabalho e benefícios previstos na legislação. Apresenta ainda, 
as conquistas sociais que as pessoas com deficiência alcançaram, contribuindo para reduzir o estereótipo 
de incapacidade, confirmando-as como indivíduos de plena atuação e autonomia no desenvolvimento de 
sua cidadania. No contexto nacional, papel elementar foi exercido pela Constituição Federal de 1988, que 
além da regulação legal, estimula a criação políticas públicas, capazes de garantir o cumprimento dos 
arranjos constitucionais e a dignidade e igualdade de direitos das pessoas com deficiência. No âmbito 
externo, a defesa dos direitos da pessoa com deficiência é representada pela promulgação da Declaração 
dos Direitos das Pessoas Deficientes da Organização das Nações Unidas, responsável pelo Programa de 
Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência. Existe ainda uma série de direitos a serem conquistados e 
deságios a serem enfrentados, como o reconhecimento de que podem possuir participação ativa e 
dinâmica em distintos contextos, ressaltando sua dignidade e valor. 
  
Cód. 2756 

A Dinâmica da Safra Agrícola no Municipio de São Sebastião do Paraíso-MG de 2004 a 
2014 
SILVA, Francisco Lúcio de Rodrigues* 
BERTELLI, Célio 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O objetivo deste artigo é discutir o estudo de como mostrar o desenvolvimento econômico do município 
de São Sebastião do Paraíso em relação a sua a principal economia o plantio e colheita do café. Todos os 
dados fornecidos foram coletados pela EMATER-MG, através do sistema Safra Agrícola. Os dados 
coletados são de 2004 e 2014, mostrando o desenvolvimento dos produtos em relação ao plantio por 
área. Serão apresentados dados históricos do município, todas as suas culturas de plantio e 
representatividade. Apresentaremos também a evolução do café neste período em relação ao valor pago 
aos produtores. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2648 

A Educação Ambiental no município de Franca 
MACHADO, Cristiane Freitas Bertanha* 
BERTELLI, Célio 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O objetivo deste artigo é discutir de que forma o município de Franca está desenvolvendo a Educação 
Ambiental nas escolas francanas. Para isso será analisado as legislações relevantes que definem o assunto 
sobre meio ambiente, sustentabilidade, cidadania e a prática pedagogia implantada. O estudo visa analisar 
a disciplina educação ambiental nas escolas públicas do município de Franca bem como os projetos de 
sustentabilidade desenvolvidos pelos alunos. 
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Cód. 2641 

A Internacionalização do Ensino Superior: conceitos teóricos 
GUIMARÃES, Orlineya Maciel 
Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais - Unesp campus de Franca 
Internacionalização é um assunto em voga que estimula vários pesquisadores, internacionais e nacionais a 
refletir sobre esta modalidade no ensino superior em todo o mundo. Este trabalho destina-se a conhecer 
os conceitos sobre a internacionalização na perspectiva dos principais autores que discutem este tema a 
fim de compreender o processo de mobilidade de estudantes no ensino superior, e é parte integrante de 
uma pesquisa mais ampla sobre mobilidade internacional de alunos de graduação na Unesp campus de 
Franca. 
 
Cód. 2734 

A Utilização da Tecnologia da Informação aplicada ao Desenvolvimento de Produto 
FERNANDES, Fabricio Faleiros* 
PIRES, Daniel Facciolo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Com a evolução, quase momentânea, da tecnologia, o desenvolvimento dos sistemas CAD/CAM vem 
atingindo seu ápice. A facilidade de utilização destes sistemas, devido à qualidade de sua interface, passa a 
ser um foco importante na concorrência do desenvolvimento de produtos. O presente artigo tem por 
objetivo apresentar os conceitos básicos de uso das ferramentas modernas de trabalho em ambientes 
integrados de projeto e manufatura de produtos validando as vantagens econômicas da utilização do CAD 
3D. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica fundamentada principalmente em Baxter, (1998), Volpato 
(2007) e Laudon e Laudon, (1999). Através deste referencial teórico abordou-se a relevância da utilização 
do T.I para o desenvolvimento de produto, o gerenciamento do banco de dados, o processo de 
desenvolvimento de produto e a prototipagem rápida através de impressoras 3D, mostrando os impactos 
desta ferramenta nas empresas que fazem a utilização da mesma, levando em consideração a criação de 
melhores produtos e a rapidez da produtividade dessas indústrias. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2684 

A complexidade em contextos organizacionais e sua influência no processo decisório 
SOUZA, Juliete Susann Ferreira de 
NASCIMENTO, Natália Marinho do 
MORO-CABERO, María Manuela 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
Universidade Estadual Paulista - UNESP de Marília 
As organizações são permeadas de decisões, que por sua vez, são embasadas por informações e 
conhecimentos estratégicos, diante disso, também estão inseridas em ambientes de mudanças, 
dinamicidade e complexidade. Dessa maneira, lidar com esses fenômenos apenas baseando-se em um 
pensamento linear e reducionista já não basta e não sustenta as ações organizacionais. A Teoria Geral dos 
Sistemas insere algumas modificações essenciais, entretanto é por meio do pensamento complexo que se 
observa uma maior sustentação em relação a não fragmentação, às incertezas, a existência de inter-
relações etc. O objetivo deste trabalho é abordar como a Teoria Geral dos Sistemas e a Teoria da 
Complexidade podem ser visualizadas nas organizações, quais as implicações destes pensamentos e como 
eles influenciam no processo decisório organizacional. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica de 
natureza qualitativa para analisar os fenômenos relacionados a temática abordada. Ressalta-se que o 
processo decisório é elemento-chave das organizações contemporâneas e precisa receber a devida 
atenção. Nessa perspectiva, para entender as decisões, as ações organizacionais e os próprios decisores a 
Teoria da Complexidade se torna fundamental, pois é por meio dela que os fenômenos são refletidos de 
modo profundo e amplo, proporcionando melhores compreensões, porquanto se percebe a relação do 
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todo com as partes e das partes com o todo, mas, mais que isso, se percebe a responsabilidade dos 
decisores enquanto sujeitos construtores de uma dada realidade. 
  
Cód. 2787 

A conformidade do projeto executado em relação ao desenho técnico 
VALENTINI, Mauricio de Azevedo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Na fase de execução de um projeto de engenharia onde o desenho técnico é requisito, estão inseridas 
relações e atividades que vão além da simples execução de decisões anteriores. Na verdade constituem-se 
de um novo processo onde, apesar de minimizadas as incertezas, estas continuam existindo e são 
potencializadas por diversos fatores que implicam diferentes profissionais, saberes e especialidades. 
Assim, o que foi previsto no planejamento do projeto está sujeito a diversos e complexos fatores que 
devem assegurar e controlar a conformidade do projeto, ou seja, se o projeto foi bem definido e planejado 
e irá se confrontar na execução com a questão da capacitação dos profissionais que devem executá-lo está 
sujeito aos fatores sociais e culturais. O objetivo deste artigo é questionar se os erros de execução de 
projetos estão ligados ao desenho técnico e à sua interpretação. A temática do presente artigo de 
pesquisa insere-se em um contexto multi disciplinar para poder estudar e propor soluções que se ajustem 
aos requisitos de precisão da engenharia de forma que o projeto de engenharia proposto possa ser 
executado em conformidade com as especificações. 
  
Cód. 2627 

A construção da cidadania em um estágio de intervenção escolar do Uni-FACEF no 
processo de desenvolvimento social 
BRENTINI, Cláudia Maria Pereira* 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Este trabalho refere-se a uma investigação realizada em uma intervenção escolar de psicologia orientado 
pela professora e doutora Daniela de F. Ribeiro pela Uni-FACEF. O objetivo foi analisar o reflexo do 
processo da construção da cidadania na intervenção escolar de psicologia. Os procedimentos 
metodológicos foram: qualitativa (entrevista) e bibliográfica. Os resultados foram analisados à luz de 
teorias do desenvolvimento social e humano. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2717 

A construção do conhecimento no processo de formação acadêmica: a experiência do 
Trabalho de Conclusão de Curso-TCC 
SILVA, Marcia Cristina Freitas 
et al. 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO - UNESP CAMPUS FRANCA/SP 
Este artigo trata da construção do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC em Serviço Social. Apresentou 
aqui o objetivo geral de evidenciar a prática-pedagógica da construção do conhecimento enquanto 
estratégia de amadurecimento intelectual, no processo de formação acadêmica; e os específicos: construir 
o TCC e refletir de forma critica sobre a realidade pesquisada e seus reflexos no trabalho profissional do 
assistente social. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tipo exploratória, de natureza 
qualitativa, aliada a experiência docente ao ministrar aulas dos componentes curriculares de Orientação 
de TCC e de TCC na Universidade de Uberaba - UNIUBE. Nesta etapa do processo formativo, o discente 
sistematiza todo o conhecimento construído ao longo do curso, organizado por meio dos componentes 
curriculares, que será expresso por meio da pesquisa sob um determinado tema. Considerou se, nesta 
construção do TCC a importância da leitura crítica e investigativa inerente ao processo de formação 



 

18 

 

profissional do assistente social. Portanto, a orientação do TCC deve partir do planejamento da pesquisa, 
ou seja, neste sentido o projeto de pesquisa, e em sua continuidade, a elaboração da pesquisa sob a 
orientação de um professor vinculado ao Curso de Serviço Social para contribuir neste processo. 
  
Cód. 2645 

A descentralização administrativa e a gestão pública da saúde no Estado de São Paulo 
NAKAMURA, Fernanda de Castro 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
Este artigo discute a concretização do direito à saúde frente ao seu conceito universal e generalizado 
desenhado dentro do processo de redemocratização brasileira, em especial no que se refere à assistência 
farmacêutica, que demanda maiores gastos do Poder Público de cada esfera federativa. Assim, o presente 
estudo tem por objetivo analisar o processo de descentralização administrativa no Sistema Único de 
Saúde, com vistas a aferir como a maior autonomia dada ao ente estatal permite a concretização do 
direito à saúde na esfera regional. Neste âmbito, é de suma importância verificar as atribuições dadas aos 
gestores estaduais, principalmente, no que diz respeito à adoção de um modelo de gestão pública voltado 
à satisfação do usuário, tanto em quantidade como em qualidade dos serviços prestados. Sob esse 
paradigma, mediante a revisão da literatura sobre o tema da descentralização administrativa no contexto 
da Reforma do Estado e da importância de tal processo para a concretização dos serviços de saúde, em 
especial para se melhorar a qualidade de vida do cidadão, e, da análise da gestão pública adotada pelo 
Hospital Estadual e Hospital das Clínicas, na região de Ribeirão Preto, é possível observar como o modelo 
de gestão voltado às necessidades do usuário imprime sucesso à concretização do direito à saúde. Como 
resultado, tem-se o desenvolvimento de novas propostas concernentes ao acesso e atendimento à saúde, 
inclusive na área da assistência farmacêutica, em face da gestão pública voltada à melhoria contínua da 
prestação dos serviços. 
  
Cód. 2652 

A governança corporativa no Brasil: resgate teórico e o caso de uma empresa do setor 
metalúrgico 
CONDUTA, Luis Fernando 
SILVA, Juarez Pereira da 
FADEL, Bárbara 
KOMATSI, Denny Hideki 
Universidade Estadual Paulista 
O presente trabalho tem como objetivo compreender o impacto que a implantação da Governança 
Corporativa provoca nas ações práticas das organizações e os consequentes reflexos nas tomadas de 
decisões. Salienta-se ainda que o presente trabalho se justifica pelo interesse em conhecer e divulgar as 
práticas de uma organização que adota em suas políticas a forma de gestão corporativa preocupando-se 
com a saúde financeira e estrutural da empresa. A governança corporativa é um sistema pelo qual as 
organizações são dirigidas, também denominadas como sendo um conjunto de práticas, processos, 
políticas, leis, regulamentos e relacionamentos entre os membros de uma empresa, que rege a maneira 
como ela é dirigida, administrada ou controlada. A empresa em estudo, que adotou o sistema de 
governança corporativa, e todas as outras que também são denominadas empresas familiares, possui 
características que diferenciam das demais formas de organização empresarial. Em 2011, um estudo 
realizado pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) traçou o diagnóstico da gestão na 
empresa com o objetivo de incentivar ainda mais sua adoção. Portanto, o trabalho foi realizado com base 
em revisão de literatura e um estudo de caso numa empresa metalúrgica que tem implantado, nos últimos 
anos, a governança corporativa na sua gestão. Mesmo com perdas dos membros familiares, os resultados 
demonstram que embora a empresa passando por dificuldades no processo, a aceitação de mudança tem 
alcançado resultados positivos de melhora no mercado e na qualidade dos procedimentos internos e uma 
melhor profissionalização em sua gestão. 
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Cód. 2680 

A importância do advogado como mediador da informação jurídica em escritórios de 
advocacia 
SANTARÉM, Vinícius 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise do papel do advogado na gestão da 
informação jurídica, enquanto mediador do processo informacional. O tema justifica-se considerando a 
grande importância da informação para o desenvolvimento das atividades profissionais nos escritórios de 
advocacia e a ausência de pesquisas sobre a relação existente entre a informação jurídica e sua utilização 
como ferramenta de trabalho para o advogado. A metodologia utilizada caracteriza-se como uma pesquisa 
qualitativa, de caráter exploratório, utilizando como procedimento a pesquisa bibliográfica. A análise dos 
resultados demonstra que no ambiente jurídico a informação é considerada matéria-prima básica da 
atividade profissional, apresentando características específicas. A necessidade de gestão da informação de 
modo a possibilitar a análise e compreensão do ambiente externo, a criação de conhecimento e o suporte 
à tomada de decisão tornam o conceito de mediação da informação importantíssimo para os escritórios 
de advocacia que devem utilizar informação atualizada e de qualidade. 
  
Cód. 2743 

A memória e a constituição de bases de conhecimento nos ambientes institucionais 
MOLINA, Letícia Gorri 
SANTOS, Juliana Cardoso dos 
BERNAL, Diana Marcela Ramirez 
FUZARO, Paula Padial 
Universidade Estadual de Londrina 
Projeto de pesquisa a ser desenvolvido por docentes e alunos de graduação e pós-graduação do 
Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina, com o intuito de estudar 
pressupostos teóricos e práticos que contribuam com a área de gestão e compartilhamento da 
informação. Tem como escopo estudar e analisar a importância da estruturação de bancos de 
conhecimento, considerados como memória organizacional/institucional, em ambientes corporativos, 
como na área escolar, empresarial, da saúde, entre outras, e que possibilitem o registro, a preservação e a 
disseminação do conhecimento gerado nestes ambientes. Os procedimentos metodológicos para a 
consecução dos objetivos serão realizados por meio de pesquisas bibliográficas, documentais e da 
pesquisa-ação aplicada em organizações e instituições localizadas na cidade de Londrina e região. De 
acordo com o recorte a ser delimitado pela pesquisa, serão estudados e analisados bancos de 
conhecimento voltados à estruturação da memória, além da importância e valor da preservação e 
disseminação de documentos, por parte dos ambientes organizacional e institucional. 
  
Cód. 2698 

A nova concepção acerca da segurança pública na zona rural do município de 
Passos/MG 
BARBOSA, Kelly de Souza* 
COELHO, Ana Paula de Fátima 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
A segurança pública é um direito e uma garantia constitucional, que, embora expressamente prevista, não 
está encontrando a sua devida efetivação. Pessoas e lugares que até então, pouco conviviam com 
problemas relacionados ao crime, em especial, aqueles localizados na zona rural do município de Passos-
MG, se tornaram alvos dos delinquentes. A segurança pública na zona rural como dever do Estado, é 
realizada pela Polícia Militar, que encontra vários óbices para a sua prestação. Por isso, o Estado deve 
investir em programas de políticas públicas voltados, especificadamente no caráter preventivo do crime. 
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Ela também é de responsabilidade de todos os cidadãos, por isso, torna-se viável uma parceria entre estes 
e o Estado, visto que almejam o mesmo resultado, que é a sua efetivação. Essa parceria pode ser obtida 
com a implantação da Rede de Vizinhos Protegidos, em que o cidadão opera como um vigilante da sua 
vizinhança e auxilia a Polícia Militar com informações sobre possíveis investidas ilícitas, tornando possível 
uma atuação mais célere e eficiente do Estado. 
* Bolsista PIBIC/CNPq 
  
Cód. 2748 

A preferência de tramitação do processo administrativo previdenciário para os idosos 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
NETTO, Juliana Presotto Pereira 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
Partindo da previsão constitucional da proteção do idoso, o estudo invoca o princípio da dignidade para 
justificar uma interpretação sistemática da Constituição Federal, objetivando analisar a morosidade da 
justiça brasileira no que tange à tramitação dos processos administrativos previdenciários em que figure 
como parte ou interveniente pessoa com mais de sessenta anos e demonstrar que a garantia de 
preferência na tramitação dos processos envolvendo idosos está intrinsecamente vinculada à importância 
da celeridade. A partir da pesquisa bibliográfica, buscou-se compreender a extensão do benefício de 
preferência, haja vista que, legalmente, o Brasil revela-se bem estruturado no que se refere aos processos 
em que figure como parte o idoso. Todavia, cerca de 80% (oitenta por cento) dos idosos do país recorrem 
ao Poder Judiciário para dirimir problemas enfrentados em suas aposentadorias e pensões 
(SCARAVAGLIONI, 2001). O Poder Executivo, representado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, é o 
grande responsável por tantas demandas, reflexos de intermináveis indeferimentos, muitas vezes ao 
arrepio da lei. Considerando o grau de complexidade acerca da velhice, bem como da dificuldade de se 
oferecer um serviço público de qualidade ao idoso, conclui-se que o caminho para a construção de um 
Executivo digno de toda a credibilidade é a sensibilização dos agentes públicos quanto ao reconhecimento 
de que os usuários do Instituto Nacional do Seguro Social são, em sua maioria, idosos e, como tais, 
possuem garantias de tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio. 
  
Cód. 2712 

A questão da responsabilidade penal frente à esquizofrenia e a psicopatia: a 
importância da Psicologia Jurídica 
SILVA JÚNIOR, Carlos da* 
SOUZA, Regina Maria de 
Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul 
O trabalho destaca a conceituação da psicopatia e da esquizofrenia situando os referidos transtornos 
psicológicos frente à Legislação Brasileira, a fim de analisar os procedimentos adotados em relação aos 
criminosos psicopatas ou esquizofrênicos no meio penal, bem como a questão da importância da 
psicologia jurídica no curso dos processos, na assistência técnica judiciária e no cárcere do psicopata ou 
esquizofrênico. No que se refere ao tratamento dispensado pela legislação brasileira ao criminoso 
psicopata ou esquizofrênico criminoso, pode-se afirmar que o sistema de execução penal do Brasil é 
carente em estrutura física e profissional para cuidar dos doentes criminosos, mesmo que a psicologia 
alerte sobre a necessidade de cuidado constante e específico. Cabe considerar que somente o cárcere não 
se se constitui em mecanismo eficaz de punição nem ao psicopata nem ao esquizofrênico, uma vez que 
não condiz com suas necessidades psicopatológicas. A ausência de acompanhamento adequado faz do 
sistema penitenciário um lócus de intensificação dos transtornos. Em casos de Psicopatas ou em situações 
mais graves de esquizofrenia, os criminosos podem colocar sua vida em risco ou matar alguém de seu 
convívio durante um episódio de surto. Nesse contexto, destaca-se o papel da psicologia jurídica como um 
dos campos da psicologia que em colaboração com o judiciário, coopera para que os casos que envolvem 
doentes mentais tenham um julgamento mais justo e adequado, dentro das possibilidades da legislação 
brasileira. 
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Cód. 2663 

A viabilidade financeira do uso do EPS (poliestireno expandido – isopor) na construção 
civil 
MOSCARDINI, Leandro Folhas 
WENCESLAU, Marcelo Andrade 
ANDRADE, Bruno da Silva 
GILBERTO, Thalisa Maria Jati 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O artigo tem como objetivo apresentar a viabilidade financeira da utilização do EPS (Poliestireno 
Expandido – Isopor) na construção civil, sob ótica da influência que o setor exerce no crescimento político-
econômico do Brasil. Trata-se de um produto 100% reciclável, empregado pelo gás pentano, que se 
deteriora rapidamente pela reação fotoquímica gerada pelos raios solares, não comprometendo o meio 
ambiente. O EPS surge como alternativa com soluções mais produtivas do que as disponíveis no mercado 
(alvenaria), além de ser mais barato, eficaz e produtivo. 
  
Cód. 2774 

Alta cultura e meio ambiente: a conexão do homem e da natureza através da arte 
LEMOS, Guilherme José* 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
BERTELLI, Célio 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O objetivo deste trabalho é relacionar o discurso poético (CARVALHO, 2013) da alta cultura e suas obras, 
com a preservação do meio ambiente e a edificação do espírito humano, itens indispensáveis para o 
desenvolvimento social, através da contemplação da beleza natural mediada pela arte (SCRUTON, 2013). É 
tema de debate também o declínio atual da alta cultura brasileira (CARVALHO, 2012). As considerações 
acerca desta realidade são submetidas à análise da crise contemporânea no desenvolvimento social 
brasileiro. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
Cód. 2702 

Além do lucro: a modernização da gestão empresarial e o desenvolsenvolvimento 
regional através das ações de responsabilidade social - um breve estudo de caso 
LEMOS, Guilherme José* 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O objetivo do artigo é correlacionar a proposta da modernização da gestão empresarial (DRUCKER, 2012) 
como fator de desenvolvimento (FURTADO, 1984), através do engendramento de ações de 
responsabilidade social por parte das organizações empresariais. Faz-se um breve relato histórico dessas 
práticas no Brasil (LIMA, 2006) e é desenvolvido, em termos de análise qualitativa de dados e comparação, 
a relação entre o desenvolvimento de um município de pequeno porte, São Joaquim da Barra/SP, medido 
através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (ATLAS BRASIL, 2013), e as ações sociais 
da maior empresa situada nele, a Usina Alta Mogiana S/A, uma vez demonstrado que esta organização 
possui uma gestão empresarial atenta para os desafios sociais. A relevância da discussão reside no aspecto 
de se observar práticas que promovam o desenvolvimento regional, abordagem-foco do programa de pós-
graduação e da linha de pesquisa a que a investigação está inserida. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 2794 

Análise dos desafios e das conquistas da luta feminista: Contra o Preconceito de Gênero 
WALHERS, Maicow Lucas Santos 
ROSA, Barbara Oliveira 
SGARBI, Gabrielle Stéphany Nascimento 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus Franca 
O artigo tem por objetivo trazer algumas reflexões a cerca da condição histórica e cultural das mulheres 
frente a desigualdade social e o preconceito de gênero na sociabilidade burguesa, a divisão de classes, o 
poder hegemônico entre os sexos e a suposta supremacia masculina em relação a mulher. O sistema 
capitalista enxerga na mulher uma possibilidade de lucro, no qual a mulher passa a ser usada como mão 
de obra barata, podendo desenvolver o mesmo trabalho do homem, porém ganhando menos, ela passa a 
ser mais uma forma de exploração do capital, onde ele explora a força de trabalho da mulher no mercado 
de trabalho e em casa devido a divisão de social das tarefas. A dominação se dá no campo político, 
econômico e ideológico, ou seja, nas diversas esferas da vida social. Ao difundir uma forma de relação 
social baseada na divisão sexual do trabalho. Essas mudanças verificadas no mundo do trabalho têm 
direcionado a forma de viver em sociedade e de conceber a identidade de gênero dos sujeitos sociais. 
  
Cód. 2738 

Análise dos hábitos alimentares enquanto comportamentos culturalmente produzidos 

VILARINHO, Jéssica Silva* 
SOUZA, Regina Maria de 
Fundação Municipal de Educação e Cultura 
Este artigo procura investigar os hábitos alimentares como ações individuais, construídas e reproduzidas 
socialmente, constituindo-se em ações historicamente produzidas, sendo, em geral, socialmente 
desejadas e biologicamente necessárias. Destacou-se a questão de as preferências e as variadas práticas 
estarem associadas à produção e ao consumo dos alimentos, que não se restringem às escolhas 
individuais, mas que estão submetidas a uma tradição etno-histórica, biológica, relacionada ao clima e à 
economia regional, biologia, além de invenções culturais e de experiências pessoais com a alimentação. 
Para análise de tais questões foi utilizada revisão de literatura, com consulta à literatura especializada. Ao 
longo dos séculos algumas predileções alimentares se tornaram hábitos, como uma norma de uso, um 
respeito à herança mantida pela tradição dos povos. Ou seja, os padrões alimentares são constituídos pelo 
tempo e só se modificarão na dependência do mesmo processo de formação, o tempo. Considerou-se ao 
longo do trabalho, os hábitos alimentares como comportamentos culturalmente produzidos, tornando-se 
relevante compreender e interpretar valores culturais da alimentação, presentes nas relações sociais e 
históricas, pois não há alimentação sem contexto sociocultural e não há Nutrição sem linguagem. O tema 
em estudo emerge como amplo campo de estudo, com diferentes olhares sobre a alimentação, 
destacando o papel da alimentação na evolução humana, uma vez que a procura pelo alimento, seu 
consumo, estabelecem a dinâmica entre sujeitos e seus ambientes, apresentando consequências 
adaptativas fundamentais para a sobrevivência e reprodução humanas. 
* Bolsista PIBID (outras IES) 
  
Cód. 2731 

As causas de crise econômico-financeira das microempresas e empresas de pequeno 
porte do ramo calçadista da cidade de Franca nas últimas décadas 
CANAVEZ, Luciana Lopes 
DONADELI, Paulo Henrique Miotto 
UNESP FRANCA 
Nas últimas três décadas as microempresas e empresas de pequeno porte passaram a receber uma 
especial atenção do Governo Federal, por representar quase a totalidade das empresas formalmente 
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constituídas no Brasil, dando relevante contribuição para a geração de empregos, de renda e de 
arrecadação de tributos. A legislação, desde a Carta Magna de 1988, garantiu tratamento favorecido e 
simplificado a este segmento empresarial. No entanto, apesar de todas as vantagens legais e de políticas 
públicas do segmento, existem graves problemas que inviabilizam a continuidade dos negócios. Em 
Franca, o pólo calçadista vive os mesmos problemas das demais empresas do país, acrescidos de outros 
decorrentes da peculiaridade dessa atividade econômica, como as falhas gerenciais, às dificuldades de 
acesso ao crédito, à falta de planejamento da empresa, à alta carga tributária, dentre outros, que geram o 
encerramento das atividades empresariais no primeiro ao terceiro ano de vida. O presente artigo buscou 
identificar e analisar os principais problemas enfrentados pelos micro e pequenos empresários do ramo 
calçadista no contexto social e econômico da cidade de Franca nas últimas décadas. 
  
Cód. 2730 

As políticas Públicas e o ensino de História: uma reflexão sobre o currículo do estado de 
São Paulo(2012) 
CAMPOS, Diego Lopes de 
MARTINO, Vânia de Fátima 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP-FRANCA) 
O presente trabalho tem por finalidade analisar o Currículo do Estado de São Paulo para o ensino de 
História, verificando se aquilo que é proposto textualmente em sua estruturação e orientação é de fato 
exposto e realizado nos cadernos do professore e alunos. Posto isso o trabalho ainda tem por finalidade 
em a construção de um referencial metodológico de ensino de História, frente aos dilemas e impasses 
vividos pelo professor da rede pública paulista. As leituras e análises preliminares contam que o discurso 
promovido pelo Currículo (2012) é descolado da prática de ensino e do material didático proposto pelo 
sistema de ensino público paulista. Desta forma, muitas vezes cabe ao professor à tarefa de conscientizar-
se do seu papel social, enquanto educador, promovendo uma educação crítica, reflexiva e historicizante 
não obstante as contradições propostas pelo currículo e prática de ensino em História. 
  
Cód. 2750 

Assistentes sociais e professoras: perfil das egressas da pós graduação em Serviço Social 
da UNESP / Franca (SP) 
CINTRA, Soraia Veloso* 
OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
O presente artigo Assistentes Sociais e professoras: perfil das egressas da pós graduação em Serviço Social 
da Unesp / Franca (SP) é parte integrante da pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-graduação em 
Serviço Social da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, nível pós-doutoramento. O objetivo do estudo é compreender a trajetória das assistentes 
sociais egressas do referido Programa de Pós-graduação em Serviço Social por meio dos sujeitos – 
mulheres, formadas em Serviço Social, egressas deste Programa de Pós-Graduação específico e que 
estejam atuando na docência, tanto em universidades públicas como privadas. Os primeiros indicadores 
apontam que uma parte está nas universidades públicas, na modalidade dedicação exclusiva, ministrando 
mais do que duas disciplinas; também desenvolvem pesquisas nas temáticas apontadas pela ABEPSS; e 
parte delas está ou esteve à frente da gestão de seus cursos. 
* Bolsista Capes 
  
Cód. 2629 

Assistência estudantil e sua implementação no contexto da Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro – UFTM 
GAZOTTO, Mireille Alves 
GIOMETTI, Analúcia Bueno dos Reis 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP/FRANCA-SP 
A assistência estudantil na Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, município de Uberaba-MG, 
visa a concretização das Políticas Públicas referente à permanência e conclusão de curso de todos os 
alunos, particularmente dos que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 
Fundamenta-se na Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES, decreto n° 7.234, de 19/07/2010) e 
na Resolução nº 02/2008, da Congregação da UFTM. Este programa efetiva-se por intermédio de ações 
que se desenvolvem nas seguintes áreas estratégicas: moradia estudantil; alimentação; transporte; 
assistência à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e acesso, participação e 
aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
e superdotação. Assim, o presente artigo foi organizado por meio da dissertação de mestrado concluída, 
cujo tema é “Políticas Públicas Educacionais: uma análise sobre a Política Nacional de Assistência 
Estudantil no contexto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM”. O interesse pela temática 
está vinculado às políticas públicas educacionais tendo como objeto de estudo a sua implementação. O 
artigo colocou em discussão a análise da PNAES naquela universidade. Tratou-se vinculada diretamente 
com as políticas públicas educacionais. O referencial teórico fundamentou-se na teoria social crítica para 
apreensão do processo histórico das relações sociais, repercutindo nas políticas públicas educacionais. A 
metodologia pautou-se na pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Com este 
estudo conheceu-se as condições dos discentes de graduação em sistema presencial na UFTM de 2008 a 
2012 e a influência na sua perspectiva de vida. 
  
Cód. 2745 

Atividades Inovativas no Setor Têxtil Brasileiro: uma análise a partir de dados da PINTEC 
(1998-2011) 
NICOLAU, Maraisa Cristina 
BORGES, Ana Claudia Giannini 
Universidade Estadual Paulista - Campus Jaboticabal 
O setor têxtil vem passando por constantes transformações após a abertura comercial da década de 1990, 
o que tem impactado na sua competitividade. Assim, as inovações ganham destaque como estratégia para 
esse setor. Frente a isso, o presente trabalho objetiva identificar o processo de inovação no setor têxtil 
brasileiro, no período de 1998 a 2011, especificamente na fabricação de produtos têxteis e na confecção 
de artigos do vestuário e acessórios. Para tal, fez-se revisão bibliográfica e coleta de dados na Pesquisa 
Industrial de Inovação (PINTEC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Obteve-se que as 
principais inovações realizadas são do tipo organizacionais e/ou de marketing (57%) e produto e processo 
(41%), utilizando para financiamento, principalmente, recursos próprios. O crescimento das inovações é 
prejudicado pela falta de financiamento, custo, mão de obra e riscos econômicos. 
  
Cód. 2636 

Atributos de loja valorizados pelos consumidores no varejo de vestuário 
TAMASHIRO, Helenita Rodrigues da Silva 
et al. 
Faculdade Reges 
O objetivo da presente pesquisa foi identificar os principais atributos valorizados pelos consumidores do 
varejo de vestuário. Para tanto foi realizada uma survey, constituída por uma amostra de 207 clientes de 
cinco lojas que integram o varejo de vestuário do Grupo Angar, localizado em uma cidade do interior 
paulista. Os dados coletados através desta pesquisa foram tratados por meio da estatística conclusiva 
descritiva, utilizando-se os softwares Excel e SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), que 
permitem realizar cálculos estatísticos complexos, visualizar resultados de forma rápida, propiciando ao 
pesquisador uma apresentação e uma interpretação sucinta dos resultados obtidos. Foram utilizadas as 
medidas estatísticas da média aritmética percentual das escalas para as dimensões pesquisadas ( ), com o 
intuito de se criar indicadores de síntese de informações. Os resultados obtidos deixam pistas de indícios 
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de insatisfação dos consumidores, o que sem dúvida, implica na implementação de ações gerenciais 
capazes de reverterem as avaliações negativas. 
  
Cód. 2744 

Auxílio-reclusão: Desmistificando o senso comum 
MARTINS, Fernando* 
GERA, Maria Zita Figueiredo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O auxílio-reclusão é um benefício social que não é novo, ao contrário, foi criado pela Lei Orgânica da 
Previdência Social (LOPS), Lei nº 3.807 de 26 de agosto de 1960. Está previsto na Constituição Federal de 
1988 e regulamentada pela da Lei nº 8.213 de 24 de junho 1991. Contudo, ainda atualmente é mal 
conhecido, erroneamente interpretado, mesmo pelo público que pretende beneficiar. Este trabalho 
justifica-se pelas infinitas informações que chegam através da mídia e se multiplicam de forma errônea, 
trazendo ainda mais confusão para os que não o recebem que, muitas vezes, fazem julgamentos 
arbitrários sobre aqueles que dependem deste benefício. Assim sendo, como objetivo deste artigo, busca-
se o aprofundamento de conhecimento em fontes fidedignas, priorizando a fundamentação legal e 
conceitos advindos de estudiosos sobre a questão. Através de um estudo bibliográfico e documental de 
caráter exploratório, procuram-se subsídios para desmistificar a realidade do senso comum sobre este 
tema polêmico. Os resultados indicam, segundo Paiva (2014), quanto à irrisória participação deste 
benefício no total dos custos da Previdência Social, e, sobre a importância deste benefício às muitas 
famílias de segurados aprisionados. Consideramos, finalmente, a importância de estudos como este serem 
levados a público para que seja possível a desmistificação de tantos desencontros como os apontados 
neste trabalho. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2703 

Ações afirmativas, inclusão ou segregação? 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de* 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
A pesquisa em tela foi desenvolvida diante das inúmeras discussões e controvérsias geradas pelas ações 
afirmativas. As ações afirmativas constituem a tentativa de compensar as desigualdades sofridas por 
grupos minoritários. Se por um lado, discute-se que através de referidas ações é possível que as pessoas 
tenham as mesmas possibilidades de se desenvolverem, por outro, questiona-se que essas ações podem 
perpetuar a noção de inferioridade desses grupos. O objetivo da atual pesquisa é, portanto, conhecer e 
refletir sobre as ações afirmativas sob a ótica dos Direitos Humanos, buscando compreender seu impacto 
em termos de desenvolvimento social. A metodologia que conduz a pesquisa é de cunho dedutivo 
bibliográfico. A contribuição deste estudo demonstra-se na oportunidade de conhecer e divulgar um 
assunto de extrema relevância jurídica e social. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2780 

Bases ontológicas da identidade profissional em Serviço Social: uma análise a partir do 
processo histórico da profissão 
WALHERS, Maicow Lucas Santos 
OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus Franca 
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O presente trabalho tem por objetivo trazer para a reflexão a importância da construção da identidade 
profissional em Serviço Social a partir da sua inserção no mundo do trabalho tendo como objeto de 
intervenção a questão social. Enquanto profissão que tem sua gênese nas relações capital/trabalho, a 
construção da identidade profissional é um processo histórico, contraditório e dialético, pois está 
organicamente vinculada a dinâmica dos processos estruturais e conjunturais que permeiam a formação 
da realidade social e suas particularidades no contexto brasileiro, que tem suas determinações vinculadas 
as transformações societárias frente à reestruturação produtiva do capital. Compreender o processo 
histórico de construção da identidade profissional e sua configuração na contemporaneidade torna-se 
fundamental diante dos desafios postos para o exercício e a formação profissional em Serviço Social na 
contemporaneidade. Diante da busca pela garantia dos direitos sociais e dos princípios ético-políticos 
elucidados no código de ética profissional de 1993. Princípios estes que procura materializar o 
compromisso da profissão com uma nova ordem societária, mais justa e igualitária. A análise realizada é 
oriunda do aprofundamento teórico realizado no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
UNESP/Franca através do mestrado, cuja pesquisa tem como objetivo, analisar da contribuição do estágio 
supervisionado em Serviço Social na construção da identidade profissional em Serviço Social diante do 
caráter interventivo da profissão tendo a teoria social crítica como norteadora da práxis profissional ao 
contribuir na compreensão da realidade social para além da pseudo-concrediticidade dos fenômenos 
sociais, que se expressa na particularidade da vida em sociedade. 
  
Cód. 2657 

Clima Organizacional: um estudo no posto de saúde da prefeitura municipal de São 
Joaquim da Barra 
NOZELLA, Katia Lima 
BARBOSA, Aline Marques 
ESTACIO UNISEB 
O presente trabalho aborda alguns conceitos relevantes para melhor compreensão do que vem a ser clima 
organizacional e sua relevância na gestão no mundo contemporâneo. Tem como objetivo principal analisar 
quais os fatores que impactam no clima organizacional, na motivação e satisfação dos servidores públicos 
municipais do Posto de Saúde da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra. A proposta metodológica 
adotada em questão é uma pesquisa qualitativa, sendo descritiva e exploratória, tendo sido escolhido 
como instrumento de coleta o questionário composto de 8 perguntas. Os resultados obtidos apontam que 
a falta de treinamento, políticas de incentivo e benefícios, bem como ausência de plano de carreira no 
setor público são os fatores que mais interferem na satisfação, motivação e por consequência no clima 
organizacional. 
  
Cód. 2724 

Conhecer e planejar: importância da pesquisa de clima e diagnóstico organizacional a 
partir de relato de experiência 
LOFIEGO, Bruno Bember 
CAMARGO, Mário Lázaro 
et al. 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Visando acolher, compreender e fortalecer o relacionamento com os trabalhadores, bem como coletar 
dados a serem utilizados como suporte para planejamento interventivo de ações e justa avaliação de 
desempenho, foi realizada uma Pesquisa de Clima Organizacional em uma empresa pública que conta com 
mais de 900 trabalhadores. A aplicação se deu de maneira setorizada, tendo em vista que a variedade de 
serviços prestados e inúmeras atividades desenvolvidas nos mais de 30 setores que a empresa contempla, 
bem como o próprio público laboral, não permitiriam um levantamento verossímil de dados caso 
levantados de maneira geral. Com suporte do setor de Recursos Humanos e participação ativa dos 
estagiários em Psicologia Organizacional e do Trabalho, a apresentação da proposta iniciou-se com uma 
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circular interna e posteriormente conversa individual das chefias com os estagiários, visando sensibilizar as 
lideranças, para que estas mobilizassem e permitissem que seus setores a realizasse e em horário de 
expediente, tendo em vista que a proposta é referente a atividade laboral e foi utilizada para esta. Com os 
dados tabulados, foi elaborado um Diagnóstico Organizacional com propostas, gráficos e tabelas 
apontando questões pertinentes a cada setor. Posteriormente, os dados foram apresentados pelos 
estagiários em reuniões presenciais entre as diretorias e suas chefias, com participação da presidência. 
Nestas reuniões, foi possível observar resistências, discutir alternativas de melhorias, bem como 
apresentar uma realidade que deve ser levada em consideração nos planejamentos da empresa. 
  
Cód. 2735 

Conquista de mulheres pela via judicial: o Direito como instrumento de mudança social 
COLOMBAROLI, Ana Carolina Morais* 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UNESP 
Historicamente, as diferenças sexuais entre homens e mulheres representaram, também, profunda 
desigualdade no tratamento legal. No entanto, a partir de uma reflexão mais criteriosa, é possível 
perceber que o mundo atual passa por intensas transformações. Vivencia-se um importante período de 
transição histórica, marcado por mudanças frenéticas, capazes de reestruturar profundamente todo o 
nosso modo de vida. As mulheres, num processo histórico de lutas, têm alcançado importantes 
conquistas. Concomitantemente, vê-se um processo de judicialização da política e da sociabilidade, bem 
como a expansão da postura ativista do judiciário. Diante desse contexto, a legalidade tem se mostrado 
uma importante via de luta e fonte de efetivação de direitos e reconhecimento das diferenças. O 
movimento de mulheres vem recorrendo ao judiciário para garantir que a igualdade de gênero alcance 
materialidade, fazendo dele instrumento contra a desigualdade, a opressão e a dominação das mulheres. 
Dessa forma, o presente trabalho propõe a realização de uma pesquisa, associando bibliografia e análise 
de decisões, para compreender de que forma conquistas de gênero são conduzidas pelo ativismo judicial 
no Brasil, e demonstrar o Direito, na contemporaneidade, como importante instrumento de mudança 
social. Apresenta-se, além da reflexão teórica sobre a apropriação do direito pelos movimentos sociais e, 
especialmente, pelo movimento social de mulheres, uma breve análise do papel Assessoriais Jurídicas 
Feministas no dito processo, além da apresentação de 5 julgados, escolhidos pela sua pertinência temática 
e relevância decisória. 
* Bolsista FAPESP 
  
Cód. 2701 

Considerações Socioeconômicas sobre a Região Central do Estado de São Paulo 
BORDO, Adilson Aparecido 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O conceito de região no decorrer do pensamento geográfico foi adquirindo novas significações e variados 
graus de importância na medida em que uma determinada corrente de pensamento ia se destacando no 
cenário mundial. A fundamentação teórica principal da pesquisa reside em Bordo (2006); Corrêa (1991); 
Gomes (1995); Lencioni (2005); Souza (1976), entre outros. Feitas estas considerações iniciais, o objetivo 
principal deste estudo é, no primeiro momento, discutir o conceito de região na perspectiva da Geografia 
para, em seguida, verificar a contribuição da Região Central do Estado de São Paulo (12ª Região 
Administrativa) para o desenvolvimento econômico estadual, analisando-se os principais indicadores 
econômicos e sociais dos vinte e seis municípios que compõem a região. Para a realização da pesquisa, os 
procedimentos metodológicos foram, sobretudo, levantamento bibliográfico de livros e artigos científicos 
e consultas à internet, principalmente nos sites da Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e Portal do Governo do Estado de São 
Paulo, com o intuito de se analisar alguns indicadores socioeconômicos, como o PIB (Produto Interno 
Bruto), o PIB per capita e o IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade Social) dos municípios da região 
supramencionada. 
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Cód. 2784 

Contexto Histórico da Educação no Brasil: as consequências nos dias atuais 
GUERRA, Sandra Aparecida Ferreira* 
GOMES, Cristiane de Souza* 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O presente artigo teve o objetivo de fazer um panorâmico da história da educação, partindo da 
antiguidade Grega e Romana, perpassando pelo Brasil com relatos de sua complexidade e das relações da 
ditadura militar, pondo em destaque aspectos que se fazem presente, ainda hoje, na educação brasileira. 
Teve como pontos em destaque: o favorecimento da educação a elite brasileira, com uma educação 
tecnicista, excludente e sem atenção básica pública com o intuito de não desenvolver a visão crítica dos 
estudantes; o interesse político, econômico e social dos governantes, omissos a educação nacional, 
ocasionando o aumento da defasagem nas estruturas físicas, pedagógicas e carência de condições para o 
pleno desenvolvimento; a desmotivação de educadores e educandos resultado da falta de prioridade 
dispensada por um estado cada vez mais capitalista; leis com novas perspectivas democráticas, mas que 
não conseguem atingir seus objetivos por estarem pautadas em experiências históricas; o investimento na 
educação que dilui no grande número alunos matriculado, que se encontra inflado pela evasão e 
repetências. Assim podemos compreender melhor as condições vigentes da educação no Brasil que 
mudou muito nos últimos anos, mas ainda está longe de ser satisfatória. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2764 

Controle social dos serviços de água e saneamento básico 
RAVAGNANI, Christopher Abreu 
OLIVEIRA, José Carlos de 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o mecanismo do controle social previsto na Lei Federal nº 
11.445 – marco regulatório do saneamento básico. Desta feita, participação popular possui papel 
relevante nos serviços de abastecimento de água potável e saneamento básico, especialmente em virtude 
de, nos referidos serviços, os usuários/consumidores não terem a oportunidade de recorrerem a outro 
prestador do serviço. Desse modo, faz-se mister à capacitação técnica dos participantes para uma 
participação e fiscalização efetiva. Neste diapasão, utilizando-se como método de abordagem a 
perspectiva dialética, analisar-se-á o controle social dos serviços de água e saneamento básico, com vistas 
à efetivação da cidadania. 
  
Cód. 2766 

Cooperativismo e Sustentabilidade Socioambiental: estudo de caso da Coopervitae 
SILVA, Samuel Anderson Queiroz da* 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Este artigo apresenta um estudo de caso da Cooperativa Agropecuária dos Produtores Orgânicos de Nova 
Resende e Região Ltda – Coopervitae, que segue uma linha alternativa ao modelo hegemônico do 
agronegócio, ou seja, dentro da concepção de desenvolvimento sustentável local. O trabalho é resultado 
de uma pesquisa exploratória que, primeiramente, elaborou um estudo, através de uma revisão 
bibliográfica, para conhecer o contexto da formação do cooperativismo no mundo e o histórico da 
formação das cooperativas na mesorregião do sul e sudoeste mineiro, e assim entender o contexto na 
qual a Coopervitae está inserida. E o estudo de caso é o fruto de uma visita à sede da cooperativa. Ao final 
deste estudo, umas das constatações é que este modelo de cooperação, voltado ao cooperado e a 
responsabilidade socioambiental, é uma alternativa viável ao modelo de agronegócio vigente. 
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Cód. 2655 

Creche, a trajetória de um espaço: Do assistencialismo ao educacional inclusivo 
MESSIAS, Rosilene de Fátima Rocioli 
Membro da comunidade 
Este trabalho apresenta um breve estudo sobre a trajetória que a creche percorreu desde o surgimento da 
necessidade de oferecer amparo assistencial as crianças, perpassando pela ideia de creche educativa e 
finalmente idealizando a creche educacional na perspectiva inclusiva. Aspira em promover a reflexão 
sobre a existência ou não de creches educativas inclusivas. Pretende-se salientar o direito de todas as 
crianças com ou sem deficiências em: estar, pertencer e ser de um grupo social sem discriminações e 
exclusões. 
  
Cód. 2679 

Cultura organizacional e entidades de economia social: envolvimentos e 
desenvolvimentos 
CONDUTA, Luis Fernando 
SABES, Silvana Festa 
KOMATSI, Denny Hideki 
SOUZA, Marlene de Fatima Campos 
SILVA, Juarez Pereira da 
Universidade Estadual Paulista 
O presente trabalho tem como objetivo identificar as bases conceituais e os desdobramentos acerca das 
organizações de economia social e respectivamente evidenciar os aspectos relativos à cultura 
organizacional intrínsecas nessas entidades. No referencial teórico foi desenvolvida a teorização acerca da 
economia social e economia solidária, salientando a distinção entre esses dois termos que são comumente 
confundidos. Apresentou-se o surgimento do terceiro setor no Brasil, sua atuação e uma relação entre 
economia social e terceiro setor, relatando suas distintas origens e conceitos. Ressaltou-se também que 
existem pontos relevantes que devem ser destacados a respeito da cultura nas organizações de economia 
social, um deles é o aspecto cultural intrínseco nos membros dessas organizações, havendo, por 
conseguinte, choques culturais. Desse modo salienta-se que as organizações definidas como pertencentes 
à economia social e ao terceiro setor aparecem com maior interface com o Estado ou com o mercado, 
sendo assim, sua forma de funcionamento se aproxima da lógica econômica, ou do mundo do sistema. 
Portanto, a cultura organizacional de uma forma ou de outra está intrínseca nos membros gestores 
(valores) das entidades de economia social. E consequentemente a força motriz (núcleo da cultura) das 
organizações ligadas à economia social está pautada no bem-estar social da coletividade. 
  
Cód. 2805 

Da eficácia e efetividade do direito à alimentação: sobre a discussão hermenêutico-
dogmática e jurídico-processual do direito fundamental social à alimentação 
HASS, Henrique Duz 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP Campus de Franca 
O Brasil, apesar de signatário do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) 
e de prever no art. 6º da Constituição Federal a alimentação como um direito social, ainda está longe de 
ver a fome extirpada. Há obstáculos jurídicos e político-governamentais que se põe a frente da satisfação 
desta necessidade vital. Na tentativa de ver realizado o direito à alimentação, emerge a possibilidade de 
judicialização dos direitos sociais. Este estudo pretende, pois, analisar os entraves hermenêutico-
dogmáticos do referido direito para avaliar em que medida é possível exigir sua concretização através de 
demandas judiciais, apoiando-se, para tanto, nos métodos hipotético-dedutivo e dedutivo-bibliográfico. 
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Cód. 2765 

Defensoria Pública: Por uma Política Pública de Reestruturação Nacional, como 
Mecanismo de Acesso Jurídico, Social e Humano 
ALVARENGA, Fabiana Cristina da Silveira* 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
A Defensoria Pública, instituição voltada para garantir o acesso à justiça aos cidadãos hipossuficientes, 
acaba de dar um grande passo rumo ao seu fortalecimento através da aprovação da EC no. 80/2014. O 
acesso à justiça é direito fundamental e está previsto em nosso ordenamento jurídico com o intuito de 
garantir a todos os cidadãos a proteção da lei na defesa dos seus diretos, como direito à moradia, à 
educação, à saúde etc. O artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso LXXIV dispõe que “o Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. E é 
através de uma Defensoria Pública forte e estruturada que o cidadão poderá alcançar o acesso à justiça 
para resolução dos seus litígios, garantindo-se efetivação dos direitos fundamentais. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2625 

Desempenho da balança comercial do Brasil e da China a partir de 1990: um estudo 
MARTINS, Adelio de Sousa 
BRAGA FILHO, Hélio 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O presente estudo investiga o desempenho da balança comercial entre Brasil e China, a partir de 1990 até 
2013, sob a ótica dos planejamentos de Estado (longo prazo) e de planos governos (curto prazo). O 
objetivo deste trabalho é examinar o processo histórico da evolução econômica de ambos os países 
naquilo que este processo contribuiu para aquele desempenho. O problema de pesquisa que se coloca é: 
que fatores históricos contribuíram para o desempenho da balança comercial desses dois países a partir 
de 1990 até 2013? A metodologia utilizada se baseia em pesquisa bibliográfica e abrange o método de 
abordagem indutivo e os métodos de procedimento comparativo e histórico. Na conclusão o estudo 
sugere que os resultados da balança comercial de e entre ambos os países, no momento presente, são 
consequências de suas respectivas decisões e ações de políticas econômicas tomadas e realizadas no 
passado. 
  
Cód. 2790 

Desenvolvimento Regional: Breves Conceitos e Definições 
FERNANDES, Amanda Aparecida Vieira* 
FADEL, Bárbara 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O tema desenvolvimento vem sendo abordado e explorado com maior frequência na área acadêmica e 
tem sido tratado por várias vertentes tais como, social, econômica, regional, humano, sustentável, entre 
outros. Com a preocupação em detectar os conceitos e definições presentes em periódicos científicos 
sobre o desenvolvimento regional foram selecionados na base de dados da Scielo Brasil os artigos 
publicados nos anos de 2013 e 2014. Como metodologia adotou-se neste trabalho de uma pesquisa 
bibliográfica sobre os conceitos tradicionais de desenvolvimento e apos um levantamento de dados 
coletados a partir da base de dados acadêmicos Scietific Eletronic Library OnLine – SCIELO Brasil. O termo 
para a localização dos estudos referentes a pesquisa ficou delimitado no “desenvolvimento regional”, em 
artigos publicados nos anos de 2013 e 2014. Os resultados demonstram algumas evidencias e os limites 
desta pesquisa apontando para a necessidade de ampliar os descritores de busca de acordo com as novas 
vertentes. 
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Cód. 2705 

Desenvolvimento econômico local impulsionado pela ação empreendedora 
COSTA, Aparecida Helena* 
BRAGA FILHO, Hélio 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O desenvolvimento econômico é necessário a todas as nações para que possam oferecer qualidade de 
vida a seus habitantes. No Brasil, a diversidade regional é demonstrada economicamente através da 
participação no Produto Interno Bruto (PIB) de cada região. No século XX o Estado buscou através de 
medidas específicas para cada região de acordo com seu potencial humano e energético desenvolver as 
cinco regiões do país com subsídios, incentivo e outras ações. Desse modo, o desenvolvimento local 
impulsiona o desenvolvimento regional e alavanca o desenvolvimento do país. A articulação dos agentes 
locais é imprescindível para que se obtenham bons resultados relativos ao desenvolvimento econômico. 
Entre os agentes que promovem o desenvolvimento econômico estão o Estado, as empresas e as pessoas, 
cada qual contribui com o que lhe é peculiar. A legislação específica para micro e pequenas empresas 
impulsionam a criação de negócios que gerem lucros, renda e arrecadação na localidade. O 
empreendedorismo personificado em empresários e administradores contribuem com a criação e 
perpetuação de empresas. A metodologia deste estudo ocorre através da pesquisa de referencial teórico 
onde se busca relacionar o desenvolvimento econômico local com a ação empreendedora de empresários 
e administradores, ressaltando a ação destes como propulsores dos indicadores econômicos favoráveis ao 
desenvolvimento econômico local. O resultados alcançados com o estudo foi a confirmação que a 
articulação dos agentes locais podem impulsionar o desenvolvimento econômico local. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2723 

Direito e construção da ordem: elite jurídica e as origens do Estado brasileiro 
ARAÚJO, Gabriel Frias 
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" - UNESP- Câmpus de Franca 
O objetivo do presente trabalho é investigar a construção de um projeto civilizador do Estado Imperial 
brasileiro pela via do Direito. Pretende-se, sobretudo, investigar de que forma a atuação de uma elite 
jurídica toma parte na consolidação do Estado, ajudando a conferir uma fachada de estabilidade ao 
sistema, que, no entanto, sustentava-se sob contradições. Esse processo de consolidação de uma elite 
política no poder requeria a construção e a sustentação de um modelo de Estado e, acima de tudo,a 
manutenção de uma ordem. O trabalho adotou como metodologia a análise de fontes, estudo de autores 
da época e, principalmente, a análise bibliográfica de importantes autores e obras, dos campos da história, 
sociologia e direito que se debruçaram sobre o Brasil Império, especialmente o período do segundo 
reinado.Um dos referenciais teóricos centrais adotado é perspectiva do historiador José Murilo de 
Carvalho nas obras A construção da ordem e Teatro de sombras. A investigação teve como principal 
objetivo, resgatar a importância da perspectiva histórica no estudo do Direito, bem como da história de 
nosso Estado e de nossas instituições, resgatando questões e problemas que perpassam séculos de nossa 
história. Pretende-se compreender como a racionalização do Estado contribuiu para a criação de uma 
aparente, porém frágil, fachada de estabilidade institucional, e refletir de que modo as elites jurídicas 
ajudaram a construir uma imagem de Império sólido, consistente, apesar dos inúmeros pontos delicados, 
e das rachaduras sobre as quais se sustentava o Império. 
  
Cód. 2669 

Disseminação do Empreendedorismo e o Desenvolvimento Local (1999-2010) 
PRADO, Lucimara de Oliveira Correia do 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - Franca 
O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa ainda em desenvolvimento, que tem como 
objetivo estudar a instituição Sebrae e seus programas de fomento e disseminação do empreendedorismo 
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no Brasil no período de 1999-2010. Pretende-se aqui apresentar parte do levantamento bibliográfico para 
este estudo e algumas hipóteses já elencadas que estimularam a pesquisa. Autores sobre o tema apontam 
para relevância do Ensino de Empreendedorismo ser difundido no ambiente escolar. Assim, procurar-se-á 
relacionar os programas de fomento instituídos pelo Sebrae e disseminados em instituições e ensino 
formal destinados a crianças e jovens, e o desenvolvimento econômico local. 
  
Cód. 2772 

Diálogo institucional e participação democrática no controle judicial das políticas 
públicas: o desempenho deliberativo do Poder Judiciário em questões de justiça 
distributiva 
URBAN, Renan Lucas Dutra 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O trabalho explora o tema da judicialização dos direitos sociais. O problema enunciado é a incapacidade 
financeira do Estado para prover todas as prestações positivas que compõem o objeto desses direitos, 
bem como a ilegitimidade democrática do Poder Judiciário para sindicar políticas públicas e decidir sobre 
escolhas orçamentárias. O objetivo geral é investigar o papel das instituições na formulação e execução 
das políticas sociais, à luz de um modelo deliberativo de democracia. Com ênfase nas dimensões analítica 
e normativa da dogmática jurídica, defende-se a ideia de que os diálogos institucionais e a participação 
democrática no controle das políticas públicas podem maximizar o potencial das decisões judiciais para 
promover alguma forma de transformação social, especialmente em favor dos grupos marginalizados e 
menos favorecidos. 
  
Cód. 2665 

Educação corporativa como estratégia para o desenvolvimento de uma Cultura 
Organizacional direcionada para a Construção de conhecimento 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
SANTOS, Carlos Eduardo Moreno dos 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" campus Marília/SP 
A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar o papel da Educação Corporativa (EC) de forma 
estratégica para o desenvolvimento de uma Cultura Organizacional (CO) voltada e direcionada para a 
Construção do Conhecimento Organizacional. Relacionou-se os temas por meio de pesquisas bibliográficas 
com o intuito de demonstrar a importância da sinergia dos elementos em ambientes competitivos. Com as 
novas exigências mercadológicas as organizações precisam se apoderar de novos meios de gestão, neste 
sentido surge a EC como ferramenta de gestão responsável por proporcionar auxiliar a construção do 
conhecimento organizacional. No entanto a EC por si só não faz a construção do conhecimento, é 
necessário que a organização tenha uma CO que proporcione as condições necessárias para tal processo. 
Por isso é de grande valia considerar a CO, mesmo que suas características não são vistas de maneira 
direta, podem ser observadas através das pessoas, processos e estruturas organizacionais. Nesse sentido a 
EC pode proporciona a habilidades e competências direcionadas a construção do conhecimento e ao 
mesmo tempo que auxiliar no desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada a valorização do 
conhecimento no âmbito organizacional. 
  
Cód. 2715 

Educação de tempo integral: Um estudo exploratório em um munício do interior 
Paulista 
VENDRAMINI, Carlos Alberto* 
ANDRADE, Antonio dos Santos 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras USPRP 
A educação integral no Brasil tem ganhado cada vez mais destaque em debates educacionais, várias 
iniciativas foram tomadas em diferentes momentos da vida pública do país, procurando desenvolver 
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projetos de ensino integral para as escolas, implantando propostas e modelos. Frente a isso, o presente 
trabalho tem como objetivo compreender o funcionamento de um estabelecimento de ensino de 
Educação Integral em um município do interior paulista. A pesquisa é um estudo qualitativo de 
pressuposto etnográfico, para o levantamento dos dados pretende-se utilizar a observação participante e 
entrevistas semiestruturadas. Serão participantes desta pesquisa Gestores, Professores/Educadores que 
atuem nos estabelecimentos de ensino de um município do interior paulista. Participarão ainda, alunos 
que estejam vinculados a estes estabelecimentos. Sendo proposto inicialmente a coleta de dados com no 
mínimo 25 profissionais e 20 alunos, visando a busca de saturação dos dados. 
* Bolsista CAPES 
  
 
Cód. 2671 

Ensino Superior Privado e o Processo de Financeirização 
SUGAHARA, Ulisses Toshiro 
et al. 
UNESP Araraquara 
A atual configuração do capitalismo e das formas de organização do trabalho, engendrou uma 
reestruturação produtiva que privilegia a flexibilização no processo do trabalho, ocasionando uma peculiar 
intensificação e precarização do mesmo. No trabalho docente no ensino superior, destaca-se um 
fenômeno de financeirização no ensino superior privado e a Fusão e Aquisição. Fundos de investimentos e 
o capital estrangeiro, têm não só financeirizado, mas também desnacionalizado a educação superior 
privado no Brasil. Provocado nos Institutos de Ensino Superior, um novo modelo de Gerencialismo, cujo 
parâmetro não é o projeto pedagógico, mas sim a adequação da IES enquanto empresa, aferindo a sua 
rentabilidade e seus resultados que não são pedagógicos. Quando um IES abre seu capital para o mercado 
de ações, lança-se um IPO e para que se obtenha o maior preço de mercado, uma série de procedimentos 
é adotada na IES, como optimização de recursos, extinção de cursos, atribuição e concentração de aulas 
para os docentes, mudança no plano de ensino, com o uso de plataformas em EAD, disponibilização de 
aulas pré-gravadas, para um número maior de cursos, em comum. Estas aulas em comum com outros 
cursos para mais de 300 alunos, redução de aulas presenciais para duas noites e as demais, cumprido em 
forma de plataforma ou em atividades complementares. O crescimento das IES privadas não se deu 
apenas com o investimento dos fundos de investimento, mas o governo federal, via FIES e PROUNI, onde 
verba pública foi utilizada para aquecer setor. 
  
 
Cód. 2718 

Estudo Descritivo de uma Instituição Escolar Alternativa 
BUENO, Amanda Fernandes Rosa* 
ANDRADE, Antonio dos Santos 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 
Este trabalho é um projeto de pesquisa que pretende descrever a organização e o funcionamento de um 
estabelecimento de Educação Alternativa, através de uma pesquisa qualitativa, com delineamento no 
estudo de caso etnográfico em educação. Para atingir tal objetivo, a pesquisadora acompanha um ano 
letivo de uma instituição que se autodenomina alternativa, realizando observação participante, entrevistas 
com os gestores, tutores (professores), funcionários e educandos, além da análise documental. A Análise 
de Conteúdo será realizada por meio da análise temática, composta por três etapas: a pré-análise, a 
exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos. Tal pesquisa está em andamento. 
* Bolsista CAPES 
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Cód. 2759 

Estudo de Caso do Aterro Controlado das Maritacas Localizado na Cidade de Franca 
para Determinação dos Níveis de Contaminação do Solo e Água Subterrânea no Período 
de 2006-2012 
GILBERTO, Thales Jati 
GILBERTO, Miele D. da S. J. 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O aterro controlado é uma área de disposição de resíduos que antes fora um lixão e que sofreu algumas 
alterações e melhorias para adequá-lo à legislação, porém isso não o torna adequado do ponto de vista 
ambiental já que este continua contaminando (de forma amenizada) o solo. O objetivo do aterro 
controlado é minimizar os impactos ao meio ambiente, diferentemente do aterro sanitário que visa à 
prevenção da poluição. Em vista disso, é indispensável o controle e acompanhamento de tais áreas para 
que se necessário, haja uma intervenção mais efetiva impedindo que a contaminação se alastre. A área de 
estudo deste trabalho é o Aterro Controlado Voçoroca das Maritacas, localizado no município de Franca, 
estado de São Paulo, tendo como objetivo a verificação e constatação de variações nos níveis de 
contaminação tanto do solo, como das águas sub superficiais em torno do aterro com base na bibliografia 
e estudos existentes, e, comparando com os resultados obtidos de análises de solo e água subterrâneas, 
retiradas dos poços de monitoramento produzido pela empresa GR Ambiental. Os resultados obtidos 
apresentaram um aumento da contaminação no aquífero no entorno do aterro, propõe-se então, 
sugestões para mitigação dos impactos. 
  
Cód. 2654 

Estudo de caso sobre gestão de uma creche: como funciona a parceria com o Governo 
Municipal 
MARTINS, Fernando* 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O presente trabalho analisa o terceiro setor, e em especial uma creche, desde a formação de sua diretoria 
através de voluntários com responsabilidade social, sua construção física, transformação em associação, 
busca de recursos no dia a dia e prestação de contas, o seu cotidiano com relatos reais e 
acompanhamento pedagógico. O objetivo deste trabalho é identificar na Creche Santa Rita como uma 
entidade atuante no terceiro setor, suas parcerias e seus relacionamentos e serviços prestados a 
comunidade. Para tanto como metodologia será utilizado o levantamento bibliográfico e documental de 
caráter exploratório e, posteriormente pesquisa de campo com entrevista de caráter descritivo e 
abordagem qualitativa. Como resultado, mostra a eficiência do terceiro setor em perfeita parceria com o 
Estado, deixando a grata satisfação de dever cumprido. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2666 

Estudo do curso superior em Audiovisual - Criação e Produção: perspectivas de atuação 
de egressos no mercado de trabalho 
VENTURI, Rafael Junqueira* 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Barão de Mauá 
Este artigo tem o propósito de discutir efeitos do Curso Superior de Audiovisual – Criação e Produção do 
Centro Universitário Barão de Mauá na comunidade e no mercado de trabalho de Ribeirão Preto/SP, 
através de estudos da atuação de egressos e da opinião de docentes, a partir de 2008. Os objetivos foram: 
descrever aspectos da realização profissional dos egressos e seus envolvimentos com as Políticas Públicas, 
descrever a concepção dos docentes a respeito da presença do curso na comunidade local e descrever 
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aspectos da realização profissional do egresso na área de atuação do graduado em Audiovisual – Criação e 
Produção e sua relação com o desenvolvimento regional. Por ser um mercado novo e em expansão, faz-se 
necessário estudar o comportamento dos profissionais que atuam nos diversos segmentos, que 
necessitam dessa qualificação, como cinemas, produtoras, agências, estúdios, emissoras de TV, jornais, 
rádios, entre outros. Assim, este projeto de pesquisa foi realizado a partir de levantamento bibliográfico e 
pesquisa de coleta de dados empíricos. A pesquisa envolveu 3 etapas: coleta de dados a respeito do 
egresso, a relação deste ex-aluno com as Políticas Públicas e entrevista com os docentes do curso e sua 
relação com o Desenvolvimento. A pesquisa do perfil profissional do egresso foi feita por e-mail, a 
pesquisa relacionada às Políticas Públicas foi realizada por telefone e a com os docentes foi realizada 
pessoalmente. Os resultados revelaram que 56% dos egressos do Curso Superior de Audiovisual – Criação 
e Produção estão, sim, inseridos no mercado de trabalho de Ribeirão Preto/SP. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2795 

Estágio Supervisionado: Espaço de legitimação e Consolidação da identidade 
profissional em Serviço Social 
WALHERS, Maicow Lucas Santos 
OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus Franca 
As mudanças vivenciadas no mundo do trabalho, principalmente a partir da década de 1960 em diante 
formou-se um terreno fecundo para o processo de legitimação e consolidação do Serviço Social enquanto 
profissão e de revisão do seu estatuto profissional, emergindo na década de 1980, um Serviço Social 
Reconceituado, com novas bases sociopolíticas alicerçado no pensamento social crítico que permite uma 
leitura crítica da realidade social criando espaços para a construção de práticas profissionais que 
contribuem para a emancipação humana. Todo esse processo, contribuiu para a formulação das Diretrizes 
Curriculares em 1996, garantindo novos parâmetros para a formação profissional em Serviço Social a 
partir de um perfil de profissional antenado criticamente com os novos tempos, procurando materializar 
os princípios éticos-políticos elucidados no código de ética profissional. Esse marco na formação em 
Serviço Social fomentou a discussão e o debate em torno da formação e o exercício profissional, aludindo 
o Estágio supervisionado como lócus propício da construção da identidade historicamente construída pela 
categoria. Dessa forma, pensar e repensar a centralidade do estágio supervisionado diante das profundas 
transformações societárias, principalmente com o avanço do ensino à distância se configura como objeto 
do presente trabalho, diante desafios postos para a práxis profissional em Serviço Social. 
  
Cód. 2798 

Fluxos informacionais no setor turístico: proposta de pesquisa 
BARBOZA, Elder Lopes 
FADEL, Bárbara 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Este trabalho se propõe apresentar o projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido em nível de 
doutorado, no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da UNESP de Marília, e que se 
encontra em sua fase inicial, com o intuito de elaborar um modelo dos fluxos informacionais no setor 
turístico, verificando também as contribuições que o estudo dos fluxos informacionais traz para o 
desenvolvimento local e o desenvolvimento sustentável no turismo. A pesquisa tem caminhado para uma 
metodologia de natureza aplicada, exploratória e descritiva em que serão utilizados como instrumentos de 
coleta de dados a observação do ambiente, a pesquisa bibliográfica, a análise documental e levantamento 
com o uso de roteiros de entrevistas semi-estruturados, aplicadas aos sujeitos da pesquisa que 
compreendem os turistas, proprietários e funcionários das agências de viagens e dos atrativos turísticos e 
o poder público, que são os atores que compõe o ambiente. Os resultados serão analisados através de 
método sistêmico, cujo método que melhor está se apresentando é o método flexível que contribuirá para 
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expor de maneira clara os elementos constitutivos dos fluxos informacionais, esperando assim, além de 
desvelar o ambiente informacional, contribuir para as políticas públicas e ações voltadas ao 
desenvolvimento local e sustentável na região e no país. 
  
Cód. 2681 

Fome: uma afronta ao direito à alimentação e à dignidade humana 
RODRIGUES, Edwirges Elaine 
ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira 
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP/FRANCA 
Os direitos fundamentais colocam-se como previsão necessária à todas Constituições, no sentido de 
valorizar o respeito à dignidade humana, garantir limitação de poder e visar o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana. Na história constitucionalista brasileira, nunca uma carta política abordou os 
direitos fundamentais de maneira tão pormenorizada, como o fez a Constituição Federal de 1988. 
Conforme a classificação dos direitos fundamentais no tempo, temos os direitos de primeira, segunda, 
terceira e quiçá os de quarta e quinta dimensão. Sendo que, os direitos de segunda dimensão, chamados 
direitos sociais, encontram-se no art. 6º da CF/88 e consistem nos direitos: à alimentação, à educação, à 
saúde, à moradia, à assistência aos desamparados, dentre outros. O direito à alimentação, objeto deste 
estudo, constitui necessidade fundamental de todo o ser humano. No mais, o direito à alimentação deve 
ser considerado pressuposto para a existência de vida com dignidade, pois, seria impossível a continuidade 
da vida sem a necessária alimentação para a subsistência do corpo humano. Destarte, a fome deve ser 
considerada um atentado contra a vida e qualquer direito fundamental. Além disso, o direito à 
alimentação como um direito social deve ser amparado pelo Estado, com a finalidade de que todos 
tenham acesso aos alimentos necessários à sua sobrevivência, seja por meio do trabalho ou por auxílios 
públicos financeiros como os programas de assistência social. Cuida-se de pesquisa bibliográfica, assim, o 
método escolhido pra sua realização é o dedutivo, ou seja, parte-se de conceitos pré-estabelecidos para 
desdobrá-los ao longo dos fatos na realidade social. 
  
Cód. 2609 

Gestão de segurança e saúde ocupacional na construção civil: Região de Franca - SP 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes* 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
GERA, Maria Zita Figueiredo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O excesso de acidentes de trabalho da construção civil na região de Franca – SP., é responsável por 
problemas como, atrasos nas atividades, prejuízos monetários e falta de motivação de funcionários; 
diminuindo a qualidade da produtividade da execução das obras, além de problemas em relação às 
legislações trabalhistas, fazendo com que as empresas e instituições construtoras tenham uma atitude 
ética e responsável em relação à segurança e saúde do trabalhador. Assim, o Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde do Trabalho (SGSST) possibilita melhorias no ambiente de trabalho das empresas 
construtoras da região de Franca - SP. A conscientização da sociedade sobre a qualidade de vida está 
exigindo das organizações melhorias nas condições de trabalho. Na construção civil a gestão de segurança 
e saúde ocupacional encontra grandes problemas. A existência das legislações vigentes no país e de vários 
trabalhos elaborados por diversos autores, relativas a medidas de melhoria do desempenho da segurança, 
possibilita a construção de bases para a implantação de Sistemas de Gestão de Segurança do Trabalho 
(SGSSTs) nas empresas da construção civil. Na construção civil, os Sistemas de Gestão de Segurança do 
Trabalho mostram a importância do envolvimento de todos, para se identificar e solucionar problemas, 
que garantam o sucesso dos programas SGSSTs. O objetivo desta pesquisa é demonstrar a importância dos 
SGSSTs para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria da construção civil na região 
de Franca SP. A pesquisa não tem como objetivo a criação e validação de um modelo de implantação de 
SGSSTs. Para esta pesquisa houve um levantamento e revisão bibliográfica baseado em dados nacionais e 
internacionais, contemplando entidades relacionadas à Segurança e Saúde do Trabalho. À metodologia 



 

37 

 

desta pesquisa se baseia em métodos exploratórios (levantamento bibliográficos), descritivos (observação 
dos fatos registrados), e qualitativos, buscando pesquisas experimentais como modelos do SGSSTs. Os 
dados identificados são analisados sem a aplicação de métodos estáticos. Diz Barbosa (2011), que o êxito 
de qualquer atividade empresarial depende do fato de manter o trabalhador em condições adequadas de 
saúde. Para haver a implantação adequada de um planejamento de segurança no canteiro de obras, há a 
importância de treinamento conscientização dos funcionários, lembrando que, a segurança e a saúde dos 
trabalhadores são essenciais para garantir o sucesso da execução de uma obra mais produtiva e com mais 
qualidade. Conforme Gonzalez (2009), incentivar o respeito entre os trabalhadores é algo que tem que 
acontecer no decorrer de vários treinamentos, onde os trabalhadores devem compreender que trabalhar 
de forma organizada, limpa e segura é importante para ajudar o trabalho e a segurança de um próximo 
companheiro de trabalho e vice versa. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2762 

Gestão do terceiro setor: Estudo de caso Infacape 
TANAKA, Luís Carlos* 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
A sociedade civil é dividida em três setores: o primeiro setor é formado pelo Governo, o segundo setor é 
formado pelas empresas privadas, e o terceiro setor são as entidades sem fins lucrativos. O terceiro setor 
contribui para atuar em locais onde o Estado não conseguiu chegar, fazendo ações solidárias, portanto 
possui um papel fundamental na sociedade. O objetivo do trabalho é investigar a gestão do terceiro setor, 
com foco no Instituto Família Cavalheiro Petráglia - Infacape, entidade laica, sem fins lucrativos, fundada 
nos anos 40 pelo médico Dr. Antônio Petráglia, a partir de seu vasto patrimônio. O trabalho justifica-se, 
pois a entidade no passado fez doações de vulto para a cidade, entre as quais os oito alqueires nos fundos 
do Jardim Petráglia para a construção do campus da Unesp de Franca-SP, contribuindo para o 
desenvolvimento local. Entretanto, atualmente a maioria de seus gastos com assistência social é custeada 
pelo Poder Público, e, como entidade filantrópica isenta do pagamento de diversos impostos, necessita 
também gerenciar seu patrimônio. A pesquisa será realizada principalmente por meio de análise 
bibliográfica e documental, optou-se pela pesquisa do tipo exploratória por proporcionar maiores 
informações sobre o assunto determinado, facilitando a delimitação de tema de trabalho. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2711 

Governo Eletrônico: Conceitos e oportunidades para a Gestão Pública 
GONÇALVES, Alex Roniere* 
PIRES, Daniel Facciolo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Este artigo tem como objetivo discutir e apresentar os conceitos e oportunidades do Governo Eletrônico 
para a gestão pública, e a sua relevância para a sociedade. Inicialmente adotado para melhorar a gestão 
pública, o conceito evoluiu ao longo dos anos e permitiu o desenvolvimento da Governança Eletrônica. As 
inovações tecnológicas melhoram a eficiência, a eficácia, a efetividade e a transparência da máquina 
administrativa. Além disso, surgiu o Governo Aberto direcionado para a transparência e que possibilita 
maior participação social nas políticas públicas, democratização do conhecimento. A pesquisa tem caráter 
exploratório-investigativo, efetuando revisão bibliográfica sobre os conceitos e debates que envolvem o 
tema. Os resultados do trabalho mostram antagonismos no fato das ferramentas do governo eletrônico 
criarem mudanças culturais e maior participação da sociedade nas decisões do governo. Conclui-se que o 
Governo Aberto consiste numa importante ferramenta a disposição do governo para a construção de uma 
sociedade desenvolvida, mais justa e solidária. 
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* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2670 

IPTU progressivo no tempo em Franca: um instrumento da política de desenvolvimento 
urbano adormecido 
CAMPANARO, Eduardo Antoniete* 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O Brasil de hoje é um país urbano, sendo que 84,36% da população vive nas cidades. Por isso, ganha relevo 
a ótica pública da propriedade urbana, especialmente em relação à função social, de maneira que deve ela 
ser útil tanto na ordem individual como na coletiva. Caso a propriedade urbana seja desprovida de 
utilidade, a Constituição Federal introduz, como política de desenvolvimento, o parcelamento, edificação e 
utilização compulsórios e, na hipótese de não cumprimento dessa diretriz, autoriza a instituição do IPTU 
Progressivo no Tempo – IPTU-ProgrT. Trata-se de um instrumento que induz a propriedade cumprir sua 
função social e, com isso, proporcionar bem-estar aos habitantes da cidade, combater a especulação 
imobiliária e contribuir para a política de desenvolvimento. O objetivo deste artigo é refletir sobre o IPTU 
Progressivo no Tempo, como um instrumento de desenvolvimento para Município de Franca/SP, diante da 
ausência de uma política fundiária urbana local. O conceito sobre o desenvolvimento se dá na perspectiva 
de Furtado, que o relaciona tanto ao progresso técnico do sistema de produção, como à satisfação das 
necessidades humanas. A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados de 
fontes secundárias. Os resultados apontam que o IPTU Progressivo no Tempo é um instrumento que pode 
contribuir para regular o mercado imobiliário, induzindo-o a atuar em favor do desenvolvimento urbano. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2659 

Impactos do processo migratório na vivência cotidiana da mulher nordestina 
SOUZA, Regina Maria de* 
Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul 
Este trabalho apresenta como proposta central analisar as modificações verificadas na vivência cotidiana 
de mulheres nordestinas de migração permanente, que se deslocaram durante a década de 1990 para os 
municípios de Iturama, São Francisco de Sales, Itapagipe, Carneirinho e Limeira do Oeste-MG, juntamente 
com seus esposos atraídos pela oferta de trabalho na cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Para tal, foram 
entrevistadas dez mulheres residentes nos municípios mencionados que fazem parte da Microrregião de 
Frutal, localizada na Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Utilizou-se o método de História 
Oral para compreensão das singularidades das histórias de vida. A fim de compreender os fatores de 
expulsão que acarretam o processo migratório do Nordeste para o Centro-Sul, utilizou-se pesquisa 
bibliográfica para compreensão tanto do processo de constituição, avanços e retrocessos da economia 
brasileira quanto da modalidade de ocupação e desenvolvimento das relações sócio-históricas e de 
produção capitalista no âmbito dos municípios selecionados da Microrregião de Frutal. As modificações na 
estrutura econômica nacional verificadas ao longo da segunda metade do século XX refletiram-se no setor 
agrícola, sendo que a partir da década de 1990, ocorrem alterações como a desregulamentação da cadeia 
produtiva da cana de açúcar, que deslocou as empresas do setor para o Centro Sul, merecendo destaque 
neste trabalho a proliferação do número de usinas de açúcar e álcool no Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, intensificando o deslocamento tanto de trabalhadores sazonais quanto daqueles que migraram 
permanentemente com suas famílias. 
* Bolsista CAPES 
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Cód. 2694 

Indústria e região: o comportamento do Coeficiente de Participação das mesorregiões e 
das Regiões Administrativas do estado de São Paulo 
BRAGA FILHO, Hélio 
POUSA, Jonatan 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de* 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O objetivo do artigo foi verificar o que ocorreu num dado intervalo de tempo, com a relação entre o PIB e 
a população, como também, na indústria de transformação, entre o Valor Adicionado Bruto e o emprego, 
através do Coeficiente de Participação (CP) nas escalas territoriais das mesorregiões e das Regiões 
Administrativas do estado de São Paulo. A pesquisa procurou destacar a influência exercida pela estrutura 
industrial, notadamente sua configuração por intensidade tecnológica, na composição do valor adicionado 
industrial. Do mesmo modo, através da equação de preços proposta por Sraffa, a pesquisa demonstra 
porque as regiões são tão diferentes e desiguais entre si. A metodologia empregada baseou-se na pesquisa 
bibliográfica, que serviu de base, para abordar fundamentos teóricos pertinentes à composição do Valor 
Adicionado, da divisão da economia em três departamentos e, de evidências empíricas mais recentes 
sobre a situação da indústria no país. Da mesma forma, através da contribuição de renomados autores, foi 
elaborada uma breve retrospectiva da evolução da indústria no estado de São Paulo. Em seguida, 
examinou-se através de uma pesquisa quantitativa, o comportamento do Coeficiente de Participação do 
PIB e do Valor Adicionado da indústria de transformação das escalas territoriais mencionadas 
anteriormente. O resultado da pesquisa revela que a população e os fluxos migratórios afetam o 
Coeficiente de Participação do PIB, assim como os empregos influenciam o Coeficiente de Participação na 
indústria das mesorregiões e das Regiões Administrativas. 
 
Cód. 2779 

Influência das Empresas com Certificações de Qualidade na Sustentabilidade Regional 
MARTINS, Edson* 
BERTELLI, Célio 
Faculdade Anhanguera - Ribeirão Preto - SP 
Atualmente muitas empresas buscam entrar ou se destacar em mercados segregados e seletivos, onde 
suas negociações só podem acontecer para empresas que possuem alguma certificação específica e que 
veicula desta forma um valor agregado ao seu produto ou serviço. Apesar desta realidade, torna-se 
importante analisar como estas organizações com certificações ambientais promovem além da eficácia da 
produtividade e qualidade de seus processos, a melhoria da dinâmica harmoniosa ambiental dentro do 
princípio da sustentabilidade, podendo assim motivar e incentivar outras organizações a buscar também 
um padrão de qualidade com sustentabilidade. Serão abordados neste trabalho assuntos de cunho 
documental, bibliográfica e estudo de casos através de pesquisa descritiva, buscando-se evidências no 
comportamento sustentável das empresas certificadas. Também serão destacadas ações destas empresas 
na valorização do meio ambiente e seus reflexos internos e externos, vislumbrando a colaboração e 
influenciando assim de seus negócios, não se fundamentando apenas em ter um selo para incentivo 
comercial, mas atuar verdadeiramente no compromisso como um órgão participante e ator no 
desenvolvimento regional. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF  
 
Cód. 2791 

Informação, memória, cultura e identidade: as associações japonesas em Marília 
KAJIMOTO, Natacha* 
et al. 
Universidade Estadual Paulista - UNESP Campus Marília 
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Os primeiros japoneses chegaram a Marília em 1926 e, já em 1930, foi fundada a primeira associação 
japonesa nesta cidade, o Nikkey Clube de Marília. Em 1945, outra associação foi fundada, a Associação 
Esportiva e Cultural Okinawa de Marília (AECOM). Essas duas associações contribuíram muito para a 
disseminação da cultura japonesa e para a construção da identidade dos imigrantes em Marília e região. 
Nesse âmbito, esta pesquisa objetiva analisar como se deu o desenvolvimento dessas associações, em 
relação à cultura informacional, à memória e à identidade japonesa, uma vez que não há nenhum estudo 
sobre essa contribuição para a referida comunidade e para os brasileiros que vivem em Marília. Portanto, 
será estudado o papel dessas associações na construção da identidade e da cultura japonesa em Marília, a 
partir dos relatos e da memória de seus participantes. A metodologia a ser empregada será a etnografia 
para fazer a identificação dos sujeitos pesquisados, as observações e as interpretações do material 
coletado, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista, baseada nas ferramentas da História 
Oral. Além disso, serão analisados os documentos que fazem parte do acervo das associações. Como 
resultado, espera-se contribuir para a história das associações japonesas em Marília, especialmente em 
relação à produção do conhecimento e da memória dessa cultura. 
* Bolsista PIBIC/CNPq 
  
Cód. 2732 

Infância, Adolescência e Proteção Social: A Materialidade da Política de Assistência 
Social em Questão 
SILVA, Thiago Rodrigo da* 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
A Assistência Social tal como a conhecemos apresenta novas perspectivas de atendimento à família 
através de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de proteção social, defesa e 
garantia de direitos que visem a emancipação e autonomia. Observa-se que as novas diretrizes do SUAS 
desde a Tipificação trazem recomendações sobre a forma de oferta dos seus serviços, fragmentando a 
família por grupos etários, com rotulações específicas. O atendimento à família deve considerar sua 
totalidade, porém, cada geração tem apresentado demandas específicas, desafiando as estratégias desta 
política. Este trabalho apresentará uma análise sobre os atuais serviços socioassistenciais destinados à 
infância e adolescência. 
* Bolsista CAPES DS 
  
Cód. 2642 

Lei Menino Bernardo (13.010/2014): Entre a proteção e a indevida intervenção do 
Estado na Família 
PÁDUA, Idiene Aparecida Vitor Proença* 
et al.  
Universidade do Estado de Minas Gerais UEMG 
A Constituição da República Federativa do Brasil preceitua ser dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à vida, à saúde, à 
dignidade, ao respeito e à liberdade, além de colocá-los a salvo de toda forma de violência, crueldade e 
opressão. Apesar de tais diretrizes, os castigos físicos e psicológicos moderados sempre foram 
culturalmente aceitos na sociedade brasileira. Com o advento da Lei 13.010/2014, que disciplina o direito 
das crianças e adolescentes de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou tratamento 
cruel ou degradante, surgem questionamentos sobre a interferência indevida do Estado dentro das 
relações familiares, especificamente no que tange à autonomia na escolha do melhor meio disciplinar a 
ser aplicado em crianças e adolescentes. Esses questionamentos são o objeto de pesquisa de um projeto 
de iniciação científica, contemplado com bolsa pelo PIBIC-UEMG-FAPEMIG, que está em fase de 
desenvolvimento. Por ser uma lei nova, não encontramos trabalhos aprofundados sobre ela, o que 
justifica e recomenda seu estudo. A metodologia utilizada incluiu pesquisa bibliográfica e documental. O 
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referencial teórico desenvolvido se baseou principalmente no pensamento, entre outros, de Caio Mario da 
Silva Pereira, Maria Berenice Dias, Paulo Lôbo, Paulo Nader, Silvio de Salvo Venosa. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2799 

Massive Open Online Course, Ambientes Virtuais e Objetos de Aprendizagem online: 
uso de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação como Apoio ao Processo 
Educacional 
TOLEDO, Noemia Lopes 
CARVALHO NETO, Silvio 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O presente trabalho expõe a análise sobre o surgimento, a evolução e a expansão dos recursos 
tecnológicos no ambiente educacional. A partir do recolhimento de dados secundários por meio de um 
levantamento bibliográfico de caráter exploratório, a presente pesquisa amplia a literatura sobre a 
temática de TICs, explorando as relações entre a EaD, o e-Learning e os Cursos Massivos Abertos Online 
(MOOC - Massive Online Open Courses), além de investigar a propagação do conhecimento em massa, 
bem como seus reflexos no processo educacional, especificamente no ensino presencial. O e-Learning 
destaca-se por ser a modalidade mais recente de EaD, e entre as modalidades de e-Learning, o MOOC tem 
se expandido com rapidez em nível mundial, devido a popularização da internet dotada de maior 
qualidade. Entretanto o MOOC é um tema recente no ambiente acadêmico, portanto, seus efeitos e 
reflexos no processo educacional ainda são poucos investigados pela academia. Dessa maneira, a pesquisa 
investiga a maneira que as TICs, especialmente o e-Learning, o AVA, e o MOOC, podem ser adotadas como 
apoio ao ambiente educacional. Para tanto, é realizada pesquisa exploratória a fim de compreender os 
conceitos, as definições e as concepções em perspectiva tecnológicas sobre a EaD e o e-Learning, bem 
como fundamentos teóricos sobre Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 
  
Cód. 2706 

Movimento Shindo Renmei: uma análise dos relatos com sujeitos que vivenciaram a 
história 
KAJIMOTO, Natacha* 
et al. 
Universidade Estadual Paulista - UNESP Campus Marília 
A partir da última década do Século XIX ocorreram as primeiras relações entre o Brasil e o Japão. No Brasil 
a imigração japonesa teve seu início em 1908, com a vinda do navio Kasato-Maru com 800 (oitocentos) 
imigrantes, alguns inclusive já possuíam contratos em fazendas de café. Com o início da Segunda Guerra 
Mundial, houve uma interrupção no ciclo de imigração, resultado dos ataques com a bomba atômica em 
Hiroshima e Nagasaki e com a rendição do Japão aos Estados Unidos. Os imigrantes que aqui viviam não 
aceitavam o fato de que o Japão havia perdido a Guerra e, assim, se dividem em dois grupos – os 
Kachigumi (vitoristas) e os Makegumi (derrotistas). O Movimento Shindo Renmei era constituído pelos que 
se denominavam Kachigumi, que por sua vez matavam e destruíam os estabelecimentos dos imigrantes 
que admitiam a derrota (Makegumi). Nessa perspectiva, buscou-se analisar as entrevistas realizadas com 
sujeitos que de alguma forma estavam vinculados a esse Movimento na Cidade de Marília, Estado de São 
Paulo. Para tanto, utilizou-se para a coleta de dados o método Storytelling e para a análise de dados 
utilizou-se o método Análise de Conteúdo. Como resultado, se apresenta os relatos de pessoas que 
vivenciaram a época em que o Movimento Shindo Renmei atuava na região de Marília. Evidencia-se que o 
Movimento Shindo Renmei existiu de fato, e que apesar de tantos anos terem se passado, os 
descendentes japoneses que aqui vivem, ainda, têm receio de falar sobre o assunto. 
* Bolsista PIBIC/CNPq 
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Cód. 2736 

Mulheres jovens em situações de vulnerabilidade, risco e violência: um estudo de caso 
em Araraquara/SP – Brasil 
CAMPEIZ, Ana Beatriz 
SANTOS FILHO, José dos Reis 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/Araraquara 
Este trabalho evidencia os efeitos de uma cadeia de arranjos sociais que induz à naturalização das 
situações de violência contra mulheres jovens e jovens adultas e acentua situações de vulnerabilidade e 
risco próprias da condição etária e das experiências resultantes de sua inserção nas esferas da realidade 
de sua vida cotidiana. Esta reflexão foi realizada a partir de um questionário preenchido por 17 mulheres 
de um grupo com o total de 80 participantes. O corte etário, situado entre dezesseis e vinte nove anos, se 
justifica, por um lado, por ser essa uma faixa que significa um momento fundamental no desenvolvimento 
do ser humano; por outro, por ser também um dos segmentos em que se concentram números 
significativos de vitimas de agressões marcadas pelo poder proveniente de relações de gênero. 
  
Cód. 2622 

Mulheres, negras e catadoras de materiais recicláveis: uma análise sobre a história e o 
trabalho 
ROSA, Barbara Oliveira* 
SGARBI, Gabrielle Stéphany Nascimento 
GIOMETTI, Analúcia Bueno dos Reis 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O intuito da pesquisa é questionar como a discriminação de gênero/raça das mulheres negras ao longo da 
história acabou as levando para os trabalhos mais precários, como o trabalho de triagem de materiais 
recicláveis. Portanto, a pesquisa visa estudar a questão de gênero/raça das trabalhadoras da Cooperativa 
de Catadores de Materiais Recicláveis de Franca e Região – COOPERFRAN, situada na cidade de Franca/SP. 
Recorrendo a dois tipos de pesquisa a bibliográfica e a de campo, contemplando uma entrevista 
estruturada com as 21 trabalhadoras e análises de livros sobre a temática gênero/raça, dando visibilidade 
para os fatos históricos que marcaram a vida e o trabalho das mulheres negras. 
* Bolsista CAPES 
  
Cód. 2768 

Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Amém! A relação 
entre a legitimidade do princípio da obrigatoriedade das leis e a educação 'formal' no 
Brasil 
MONTEIRO, Santiago Castigio e 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita" - UNESP 
O presente artigo pretende fomentar o debate acerca da responsabilidade do Estado em garantir aos 
cidadãos o acesso aos conhecimento do direito para o exercício da cidadania e questionar qual o papel da 
educação formal, através da escola, para o adimplemento dessa tarefa. Para tanto, empregamos o uso do 
método analítico-descritivo, com suporte na revisão bibliográfica e da exegese da legislação nacional 
referente ao assunto. Por fim, nossos estudos caminharam no sentido de demonstrar que o nosso Estado 
Democrático de Direito ainda está longe de se concretizar materialmente, já que, enviesado por uma 
lógica burguesa, organiza-se como um instrumento para a manutenção do status quo e não no sentido de 
superar as desigualdades sociais. 
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Cód. 2721 

O Desenvolvimento do Movimento Empreendedor Feminino na cidade de Franca/SP e o 
papel do Conselho da Mulher Empreendedora-CME influenciando Políticas Públicas 
SANTOS, Raquel Aparecida dos* 
BANDOS, Melissa Franchini Cavalcanti  
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O empreendedorismo feminino no Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos, fortalecendo-se como 
um movimento que traz perspectivas de crescimento de desenvolvimento econômico e social, de maneira 
específica nas localidades e regiões em que está mais presente. Amplia-se o número de empresas e 
empregos, melhora-se a qualidade dos produtos e serviços prestados, e as características de cooperação, 
intuição e sensibilidade presentes na mulher, potencializam essa força. Nesse contexto, esse artigo tem 
como objetivo central analisar o desenvolvimento do movimento empreendedor feminino na cidade de 
Franca (SP) e o papel do Conselho da Mulher Empreendedora (CME) podendo influenciar políticas 
públicas. Assim, por meio de uma pesquisa exploratória, inicialmente baseada em dados secundários e 
posteriormente, dados primários, obtidos a partir de questionários respondidos por 7 mulheres 
integrantes do CME em Franca (SP), verificou-se que a inserção das empreendedoras em grupos ou redes 
como o Conselho são fonte de estreitamento de vínculos, ampliando a troca de experiências, ajudando na 
superação de obstáculos, melhorando sua capacitação, podendo ser fonte de políticas públicas municipais 
para fortalecimento do movimento empreendedor na cidade de Franca (SP). 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2785 

O Estado Brasileiro e as Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de* 
FARIA, Gilberto Florêncio* 
BANDOS, Melissa Franchini Cavalcanti 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Embora a Política Nacional de Desenvolvimento Regional tenha ganhado traços normativos apenas em 
2007 com o Decreto nº 6047, a história mostra que as primeiras politicas que tentaram distribuir o 
desenvolvimento nacional datam do início do século XX. Nesse sentido, o presente trabalho, através de 
pesquisa bibliográfica, tem o objetivo de levantar quais as bases teóricas que influenciaram as ações do 
governo Federal, desde o início do século XX e a atual Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR). Também é objetivo do presente trabalho analisar se as diretrizes da PNDR estão em de acordo 
com o referencial teórico apresentado. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2761 

O Planejamento e sua instrumentalidade no Serviço Social 
MARIANO, Valquiria Alves 
SILVA, Ivone Aparecida Vieira da* 
SILVA, Marcia Cristina Freitas 
Unesp Franca 
Este apresenta o planejamento enquanto instrumento de trabalho do profissional assistente social, numa 
perspectiva de superação a técnica, com vista ao processo participativo emancipatório dos sujeitos 
coletivos. Teve como objetivo analisar o planejamento enquanto processo instrumental que compõe as 
dimensões técnico-operativo, ético-politico e teórico-metodológico. A metodologia utilizada foi à pesquisa 
bibliográfica, tipo exploratória, de natureza qualitativa, aliada a experiência docente ao ministrar aulas dos 
componentes curriculares de Planejamento e Gestão em Serviço Social na Universidade de Uberaba - 
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UNIUBE. O planejamento constitui os instrumentos de intervenção profissional do assistente social desde 
seu surgimento, porém, com sua inserção enquanto disciplina nos currículos após o chamado Movimento 
de Reconceituação do Serviço Social numa perspectiva critica, de superação a execução técnica, na 
mediação instrumental quanto aos processos de gestão da politicas públicas. Contempla a participação 
das populações frente às demandas apresentada à qual se destina suas ações. Nota-se que na atualidade o 
planejamento tem ganhado maior relevância no processo de gestão das politicas, planos, programas e 
projetos sociais no cotidiano do assistente social, contemplado desde sua formação acadêmica e 
profissional. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2689 

O Plano de Ações Articuladas e o planejamento educacional no município de Franca 
SILVA, Rutineia Cristina Martins 
SAMPAIO, Fabiana Granado Garcia 
Secretaria Municipal de Educação/Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava 
O presente trabalho tem como objetivo trazer aspectos do planejamento educacional, verificando o seu 
impacto no desenvolvimento regional. Para isso, as pesquisadoras autoras deste texto, profissionais 
vinculadas à Secretaria Municipal de Educação do município de Franca fazem de sua própria ação 
profissional um objeto de pesquisa ao definirem o que é o Plano de Ações Articuladas (PAR), sua 
importância para o planejamento de políticas públicas e alguns dados sobre o desenvolvimento de áreas 
relacionadas à formação de professores e profissionais de serviço e apoio escolar e às práticas pedagógicas 
e avaliação, o que vem comprovar o crescimento do município de Franca na área educacional. Para a 
escrita do texto, tivemos como fundamentação teórica autores especialistas em políticas educacionais e a 
legislação educacional vigente. Por se tratar de uma pesquisa-ação, fazemos uso da observação 
participante, que complementa os dados obtidos em pesquisa bibliográfica. 
  
Cód. 2690 

O Serviço Social no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da 
UFTM-MG 
RIBEIRO, Priscila Maitara Avelino 
RIOS, Thamiris Inoué 
FARINELLI, Marta Regina 
Universidade Estadual Paulista 
Trata-se de um relato de experiência sobre a atuação do Assistente Social como Residente em um 
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde. O objetivo é socializar a vivência da atuação dos 
assistentes sociais no espaço da saúde a ser realizada de forma interdisciplinar. O presente trabalho é 
relevante, uma vez que oportuniza a democratização do fazer profissional de assistentes sociais em 
processo de educação continuada. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica,documental e as 
discussões e reflexões advinda dos relatos de experiência das residentes do Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da UFTM. Destaca-se como resultado que Programas desta natureza 
contribuem para romper com a visão endógena interna da profissão, e buscar uma visão exógena, 
ampliada e relacionada com outras profissões, que tem projetos profissionais distintos, porém ideologias 
similares. São muitos avanços e desafios que permeiam o cotidiano de um residente do Serviço Social, 
porém o assistente social deve efetivar seus princípios éticos, uma vez que condiciona o constante 
aprimoramento intelectual ancorado ao projeto ético político que atualmente é hegemônico da categoria 
profissional.Neste sentido, a Residência Multiprofissional deve contribui para o formação continuada do 
assistente social, possibilitando o desvelamento das manifestações da questão social na área da saúde, 
buscando estratégias e formas de enfrentamentos para combatê-las em toda sua forma de aparição. 
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Cód. 2747 

O adolescente autor de ato infracional e as medidas socioeducativas em meio aberto 
em Uberaba-MG 
NASCIMENTO, Daiana Cristina do 
JULIÃO, Cláudia Helena 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM 
O presente estudo é resultado de pesquisa realizada no programa de medidas socioeducativas em meio 
aberto desenvolvido no Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS-Uberaba-MG, com 
o objetivo de analisar a contribuição do mesmo para o afastamento dos adolescentes da conduta 
infracional. Foram realizadas pesquisas bibliográfica, documental e de campo, com abordagem quanti 
qualitativa e a utilização de entrevistas com roteiro norteador com perguntas abertas. A pesquisa 
documental envolveu duas etapas, na primeira delas foi realizada consulta aos textos legais e às 
legislações oficiais referentes à prática infracional e às medidas socioeducativas. A segunda etapa 
constituiu em uma análise na documentação do CREAS referente ao segundo semestre de 2013, com a 
finalidade de conhecer o perfil dos adolescentes que ingressaram na instituição durante esse período para 
iniciar o cumprimento da medida socioeducativa determinada. Foram realizadas ainda entrevistas com 
quatro profissionais do CREAS: um assistente social, um psicólogo, um educador social do programa de 
medidas socioeducativas e a coordenadora da instituição, sendo estes depoimentos gravados, transcritos, 
lidos e analisados. A análise e a interpretação dos dados propiciou a identificação do perfil dos 
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, as expressões da questão social 
presentes em seus cotidianos, bem como os limites e as possibilidades da atuação da equipe 
interdisciplinar para o afastamento dos adolescentes da conduta infracional. 
  
Cód. 2685 

O código de ética profissional dos (as) assistentes sociais de 1993: uma análise crítica de 
sua dimensão ético-política 
CARVALHO NETO, Cacildo Teixeira de 
ENGLER., Helen Barbosa Raiz 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP 
O presente artigo é parte do resultado da pesquisa realizada entre os anos de 2011 e 2013, junto ao 
Programa de Pós-graduação em Serviço Social, nível mestrado, na Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais, UNESP campus Franca/SP. O fruto desse estudo foi a construção do conhecimento materializado 
na dissertação intitulada “Ética, ética profissional e o trabalho profissional do assistente social.” O objetivo 
do texto em tela é elucidar a apreensão da dimensão sócio-histórica e política do Código de Ética 
profissional em vigência, a partir da revisão de literatura que sustentou a construção da dissertação. 
  
Cód. 2769 

O direito agrário no Estado Democrático de Direito 
NEVES, Bruno Humberto 
RAVAGNANI, Christopher Abreu 
Uniara - Centro Universitário de Araraquara 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a necessária reforma agrária em terras brasileiras através 
da afirmação do Estado Democrático de Direito na Constituição Federal de 1988 (CF/88), eis que surge um 
novo modelo de Estado, não mais somente, aquele que regula ou providencia, mas também aquele capaz 
de produzir transformações sociais. Desse modo, o movimento do Direito Alternativo é analisado como 
instituto capaz de produzir justiça social e emancipatória, de modo com que as promessas da 
modernidade sejam finalmente cumpridas para a significante parcela populacional excluída, tal como 
previstos em seus objetivos fundamentais no art. 3º da CF/88. Assim, utilizando-se como método a 
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perspectiva dialética, analisar-se-á Reforma Agrária através de uma hermenêutica alternativa 
compromissada com a fome e a dignidade da pessoa humana. 
  
Cód. 2749 

O direito à indenização pelo dano moral previdenciário 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
SOUSA, Ana Caroline de 
NETTO, Juliana Presotto Pereira 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
O presente trabalho pretende abordar a temática do dano moral no direito previdenciário, tendo como 
objetivo demonstrar que as falhas cometidas na prestação do serviço público na área de concessão de 
benefícios previdenciários, autorizam a responsabilização civil do Estado pela reparação do dano moral do 
qual o segurado é vítima, analisando o embate doutrinário e jurisprudencial acerca da matéria na busca de 
fundamentos para o cabimento do dano moral. Estuda-se ainda, a competência para julgamento da ação, 
bem como a possibilidade de cumulação de pedidos, o prazo de prescrição e decadência e como definir o 
valor do dano moral. Será realizado um estudo sobre a responsabilidade civil do Estado em decorrência da 
prestação de serviços públicos, a caracterização dos direitos previdenciários como direitos sociais, o 
procedimento administrativo de concessão de benefícios previdenciários e a configuração e forma de 
reparação dos danos morais decorrentes da atividade estatal na esfera previdenciária. 
  
Cód. 2692 

O estado da arte: pesquisa e construção do conhecimento em Serviço Social (2000 - 
2014) 
LADEIRA, Mariana Rosa Alves 
RIBEIRO, Priscila Maitara Avelino 
UNESP - Universidade Estadual Paulista 
O presente trabalho objetiva apresentar os resultados de um estudo sobre a pesquisa e construção do 
conhecimento em Serviço Social. A metodologia utilizada caracteriza-se de pesquisa bibliográfica e o 
chamado "Estado da Arte", a partir das bases de dados Scielo e B-on. O recorte temporal estabelecido foi a 
partir do ano 2000; e os autores encontrados foram Bourguignon (2007), Júnior (2012), Lara (2007), 
Montaño (2011), Moraes (2010), Pereira (2005) e Sposati (2007). O estudo busca fomentar uma análise 
comparativa entre os artigos, suas características, objetivos, problemáticas, e a fundamentação teórica 
utilizada, sendo possível observar semelhanças e diferenças entre eles. Os autores Marx, Setúbal, 
Iamamoto, Lucáks, Netto, dentre outros, foram referências na maioria dos textos, indicando correntes 
teóricas que primam pela construção de conhecimento de forma crítica, com visão de totalidade e 
interlocução com o movimento da realidade. O estudo possibilitou observar que os artigos valorizam o 
debate histórico da produção de conhecimento em Serviço Social na contemporaneidade. Abordou-se 
também a influência da precarização da estrutura física e do trabalho docente, que incide diretamente nas 
pesquisas em Serviço Social, além dos inúmeros desafios, escassez de recursos e financiamentos. A 
construção de conhecimento científico, e não um "produtivismo academicista", é a tese defendida em 
comum acordo entre todos os autores, como algo que deve surgir de inquietações e dúvidas, partindo da 
premissa de que a atitude investigativa é uma dimensão inseparável do processo de formação profissional 
e do cotidiano do Serviço Social. 
  
Cód. 2683 

O poder de não agredir - uma proposta de prevenção da violência conjugal 
ALVES, José Lourenço 
BITTAR, Cléria Maria Lobo 
Universidade de Franca - Unifran 
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Como contribuição para prevenir a violência conjugal foi traçado o objetivo de desenvolver uma 
intervenção baseada nos preceitos da cultura de paz que pudesse sensibilizar pessoas em relação de 
conjugalidade a enfrentarem situações de conflito sem violência, sob o argumento de que não agredir é 
expressão de poder decorrente de vontade e prática. Essa intervenção teria que ser inclusiva, simples em 
sua aplicação, de curta duração e eficaz. Foi então planejada uma oficina para pessoas de ambos os sexos, 
com 4 horas e 30 minutos de duração, incluindo dois intervalos de 15 minutos. Na primeira etapa foi feita 
a exposição do significado de passividade, assertividade e agressividade, atribuindo-se a cada um desses 
conceitos uma cor (amarela, verde e vermelha, respectivamente), destacando-se as vantagens da 
assertividade, inclusive como expressão de poder. Na segunda etapa, cada participante, em substituição 
ao comportamento adotado nas situações de conflito que lhe foram apresentadas, ofereceu um modelo 
de comportamento assertivo. Na terceira é última etapa, cada participante informou se tinha aprendido 
algo na reunião e o que tinha aprendido de mais importante. A eles foi entregue um documento em que 
assumiam o compromisso de não agredir. Depois de lido, explicado o teor e a seriedade do documento, os 
participantes foram convidados a decidir, individual e secretamente, se assinariam, tendo sido solicitado 
que pusessem uma via na urna, com ou sem assinatura. Todos assinaram. Conclui-se que a oficina 
alcançou o seu objetivo. 
  
Cód. 2699 

O processo ensino-aprendizagem e a Geração Z 
CAMPEIZ, Ana Flávia* 
SILVA, Marta Angélica Iossi 
Universidade de São Paulo 
Há tempos a escola tem sido pensada em seus aspectos pedagógicos e educacionais. Porém, as mudanças 
geracionais ocasionadas devido a Era Digital, apresentam novas formas de vivencias, influindo diretamente 
no espaço escolar, principalmente quando os alunos estão munidos pela Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TICs). Desse cenário, os novos integrantes compõem a Geração Z, também chamados 
Nativos Digitais e sua relação com escola e o processo-ensino aprendizagem tem sido pouco investigado, 
principalmente no que tange a perspectiva desses adolescentes. Portanto, este trabalho, objetiva 
investigar qual o sentido da escola para os adolescentes estudantes nativos digitais em interface com as 
TICs e os desafios por eles considerados, além quais suas percepções e concepções, perante a instituição 
escola e o processo ensino-aprendizagem vigente. Esta pesquisa faz parte do projeto de mestrado da 
autora, em fase inicial, e tem como referencial teórico e metodológico a Teoria da Complexidade de 
Morin. Conclui-se que a escassez de estudos que possibilitam o olhar dos protagonistas demonstra a razão 
da qual apenas escutamos e lemos sobre desafios da escola e do professor na Era Digitalizada enquanto o 
aluno nativo digital continuará sendo desafio se não o escutarmos. Espera-se com esta pesquisa o 
apontamento de lacunas e luzes para a escola na era digital. 
* Bolsista CNPq 
  
Cód. 2691 

O profissional da informação em sua cadeia produtiva: a oralidade do bibliotecário em 
bibliotecas universitárias 
SILVA, Rafaela Carolina da* 
BRITO, Jean Fernandes 
CALDAS, Rosângela Formentini 
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da comunicação oral dos bibliotecários à 
luz do mercado de trabalho em bibliotecas universitárias. O tema justifica-se pela importância do 
profissional da informação no desenvolvimento de atividades em sua cadeia produtiva. A metodologia 
utilizada caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, utilizando como 
procedimento a pesquisa bibliográfica. A análise dos resultados demonstra que no ambiente das 
bibliotecas universitárias devem ser disseminadas informações específicas e não específicas, dando 
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preferência para as áreas de conhecimento abrangidas nos cursos locais. Assim, não saber expressar-se de 
forma adequada pode comprometer todo o trabalho da instituição, contando que a informação não será 
passada do emissor ao receptor de forma clara. Conseguintemente, haverá impossibilidade de se 
decodificar as informações contidas no processo de comunicação. Sendo assim, as competências e 
habilidades necessárias aos bibliotecários estão relacionadas à apresentação de ideias e dados de forma 
clara e convincente. 
* Bolsista CAPES 
  
Cód. 2620 

O projeto OAB vai à escola: caminho da cidadania 
MACHADO, Cristiane Freitas Bertanha* 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Desenvolvimento Social e Políticas Públicas são os princípios basilares do Projeto “OAB vai à escola”. Tal 
projeto enfoca o estudo das ações feitas por agentes públicos e privados com o objetivo de promover o 
bem-estar social em suas múltiplas dimensões. Aborda de modo especial a investigação do papel 
desempenhado pelas políticas públicas na construção de mecanismos que contribuam para a efetiva 
redução da desigualdade social e promoção da cidadania. Esse projeto desenvolvido pela OAB-SP nas 
escolas públicas busca através de cartilhas criadas pela própria ordem, mostrar identificando tanto na 
legislação quanto em gravuras didáticas o conhecimento de leis secas e de que forma é importante 
conhecer o ordenamento jurídico que cerca a sociedade e também como se aplica o processo-cidadania. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2653 

Os desafios da tecnologia contemporânea: a incidência de crimes virtuais contra 
menores de idade e as possíveis medidas protetivas para a criança e o adolescente no 
âmbito do Marco Civil da internet 
MAIA, Ivan Henrique de Pádua 
MENEZES, Antonio Carlos Caetano de 
Faculdade de Direito de Franca 
O presente trabalho traz uma análise em alguns pontos da lei do Marco Civil da Internet no âmbito da 
proteção a Criança e Adolescente. Serão estudadas as medidas jurídicas e preventivas que a lei possibilita 
aos pais no controle e fiscalização de seus filhos menores, a adoção de políticas usadas pelos provedores 
da Internet na fiscalização e prevenção de crimes virtuais contra o menor de idade, assim como a análise 
de dados estatísticos referentes ao assunto. O objetivo do referido estudo é entender se as medidas 
adotadas na proteção da criança e do adolescente no ambiente virtual são corretas e suficientes, assim 
como conhecer o papel de cada um no combate ao crime contra o menor. Outrossim, para o referido 
estudo foi adotado o sistema metodológico dedutivo, qualitativo e documental, em que são analisados 
dados estatísticos e o estudo hermenêutico de alguns pontos da lei supracitada; tendo como resultados, a 
necessidade maior da participação dos responsáveis na vida dos menores de idade, o silêncio do jovem ao 
ilícito sofrido na internet, a insuficiência de prazos para armazenamento de dados pelos provedores para 
apuração de crimes pelas autoridades e a importância da orientação do uso consciente na Rede Mundial 
de Computadores. 
  
Cód. 2678 

Os professores e suas relações com as famílias dos alunos: percepções e vivências 
VIDOTTI, Larissa Schutte* 
ANDRADE, Antonio dos Santos 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP 
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O presente projeto tem como objetivo investigar a percepção dos professores da rede municipal de ensino 
de um município do interior paulista acerca da relação entre a escola e as famílias dos alunos, 
identificando possíveis estratégias já existentes na prática desses docentes e dos gestores no sentido de 
uma aproximação maior entre as duas instituições. A literatura da área indica que tal interação pode 
contribuir com o processo de ensino/aprendizagem, além de beneficiar o desenvolvimento biopsicossocial 
de crianças e adolescentes. No entanto, este ainda é um assunto pouco pesquisado no Brasil, 
considerando sua diversidade cultural e socioeconômica. Neste sentido, são muitas as barreiras a serem 
enfrentadas para que esta interação de fato aconteça, principalmente a respeito da comunicação utilizada 
entre as partes, considerada ferramenta essencial para esta relação. Participam deste estudo 30 
professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de uma cidade do interior paulista, bem 
como os gestores de cada escola participante, totalizando 33 participantes. São realizadas duas entrevistas 
semiestruturadas com cada professor e uma com cada gestor, além de observações participante dos 
eventos escolares nos quais as famílias estão presentes. As entrevistas são gravadas e transcritas na 
íntegra e são feitas anotações sobre as observações no diário de campo do pesquisador. A Análise de 
Dados será feita de acordo com a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1979) e Minayo (1999). 
Espera-se que, com esta pesquisa, possamos contribuir significativamente para futuras ações capazes de 
aproximar escola e família, contribuindo para a melhoria da educação no Brasil. 
* Bolsista CAPES 
  
Cód. 2767 

PPE – Programa de Proteção ao Empregado: uma conquista dos trabalhadores ou 
medida populista? 

ALVARENGA, Fabiana Cristina da Silveira* 
FORNAZIERI, Diana Luzia Santos 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Diante da atual crise econômica financeira em que nosso país vem atravessando, algumas medidas de 
urgência foram tomadas no ultimo mês de julho de 2015. A situação levou o Governo a criar a Medida 
Provisória 680/15 (PPE) ou Programa de Proteção ao Emprego, com o objetivo de estancar o que seria o 
maior numero de demissões já vista na história. A justificativa pelo qual foi abordado este tema nesta 
pesquisa científica seria a importância da proteção dos direitos adquiridos do empregado, bem como a 
relevância nas questões econômica e financeira de maneira eficaz ao empregador. O presente artigo tem 
como problema de pesquisa: é possível alterar direitos dos trabalhadores e não prejudicar a indústria na 
atual situação econômica? O objetivo geral é identificar a importância e relevância desse projeto tanto 
para os empregados quanto para os empregadores, observando os requisitos específicos e os caminhos 
viáveis como forma de enfrentamento da questão atual. Abordando como metodologia, a pesquisa 
bibliográfica. Os principais resultados obtidos neste artigo foram as reais possibilidades de se ter 
encontrado uma saída viável aos empregadores diante da atual situação econômica, sem prejudicar os 
direitos e garantias dos trabalhadores, bem como a percepção da grande conquista desses mesmos 
trabalhadores por condições mais dignas, e por se tratar de um assunto atual e de relevância social. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2778 

Pele Humana Para Transplantes e Testes Farmacológicos 
SOUSA, Joana D'arc Félix de 
et al. 
Centro Paula Souza - Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior 
Cerca de um milhão de pessoas com queimaduras são registradas por ano no país. Desse total, 10% 
buscam atendimento hospitalar e 2.500 pacientes morrem. São os acidentes com fogo a segunda causa de 
morte na infância no Brasil e nos Estados Unidos. Por isso, a criação em laboratórios de substitutos de pele 
para uso em enxertos, transplantes e testes farmacológicos, tem sido um importante foco de pesquisa nos 
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últimos 30 anos. Cientistas de vários países tentam desenvolver um equivalente de pele artificial que 
possa ser aplicada no tratamento de grandes lesões da pele. Neste projeto, desenvolvemos técnicas que 
transformam tecidos suínos em materiais compatíveis com o organismo humano. Por sua semelhança com 
o homem, várias partes do organismo dos suínos podem ser utilizadas em medicina humana, porém a pele 
dos suínos não serve para transplantes definitivos de pele, devido à sua rejeição. Com o objetivo de tornar 
os xenotransplantes de peles temporários em definitivos, desenvolvemos uma técnica de purificação da 
pele suína, para que uma vez transplantada elimine os problemas de rejeição sem colocar em risco o 
sistema imunológico do paciente transplantado. A matriz de pele suína purificada resultante é então 
repreenchida com colágeno gelificado sustentável para reproduzir os mesmos tecidos biológicos e manter 
conservada as principais características biomecânicas e estruturais da pele humana. A matriz de pele 
humana artificial obtida servirá de estrutura de apoio para que o organismo do paciente transplantado 
reconstrua com eficácia a área de pele lesada. 
  
Cód. 2637 

Percepção e a avaliação dos consumidores em relação aos atributos de loja 
TAMASHIRO, Helenita Rodrigues da Silva 
et al. 
Faculdade Reges 
O objetivo da presente pesquisa foi, num primeiro momento, identificar as dimensões de imagem de loja 
explicam a percepção e a avaliação dos consumidores. Num segundo momento, procurar-se-á identificar a 
variável independente que exerce uma maior influência sobre a variável dependente (imagem de loja). 
Para tanto, num primeiro momento realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o tema proposto para 
identificar as dimensões contempladas no instrumento de pesquisa. Posteriormente foi realizada uma 
pesquisa empírica, por meio de uma abordagem descritiva dos dados, os quais foram obtidos a partir de 
302 questionários válidos. A população-alvo foi definida como sendo os clientes de uma rede de 
cosméticos. No processo de análise foi aplicado o coeficiente Alpha de Cronbach e a técnica multivariada 
de análise fatorial exploratória para purificação dos dados, aplicando-se em seguida, a correlação de 
Pearson para testar as hipóteses de pesquisa. Os resultados obtidos deixam evidências de que há uma 
associação positiva e significativa entre dimensões analisadas. 
  
Cód. 2755 

Política para as pessoas em situação de rua: Avanços e desafios da Política Nacional de 
Assistência Social 
RIBEIRO, Camila Beatriz 
et al. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
Este trabalho teve como objetivo conhecer as legislações previstas pela Política Nacional de Assistência 
Social -PNAS para o atendimento à população em situação de rua no Brasil. Foi realizada uma breve 
caracterização do fenômeno população em situação de rua, situando-o como resultado do modo de 
produção capitalista, a fim de abordar a política de assistência social voltada a este segmento, em que 
destaca-se a transição de ações baseadas na caridade para a legislação que prevê a garantia de direitos a 
este público. Tendo em vista que cada vez mais se tem notado o crescente aumento da população em 
situação de rua no Brasil, devido às inúmeras implicações socioeconômicas impostas pelo sistema 
capitalista, se faz necessária a compreensão de como esta tem sido tratada no âmbito federal através da 
política de Assistência Social. Para a realização desta investigação, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e 
documental dentre os documentos analisados estão; a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, o 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. As legislações 
previstas a este público representam um grande marco no que tange aos direitos sociais, conquistadas por 
meio de lutas sociais, porém ainda há muitos desafios a serem superados para que sejam materializadas. 
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Cód. 2672 

Políticas Públicas para a Terceira Idade: um breve debate 
TEIXEIRA, Laís Vila Verde* 
OLIVEIRA, Josiani Julião Alves de 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP/ Franca 
O presente artigo tem o objetivo de apresentar considerações relevantes acerca do acesso da pessoa idosa 
às políticas públicas, bem como discorrer sobre o marco legal que respalda as políticas deste segmento 
populacional. A princípio, apresenta-se o contexto histórico em que se insere a política bem como as suas 
características no Estado Neoliberal. Posteriormente, fizemos considerações sobre o envelhecimento ativo 
e seus desdobramentos, tanto na política quanto na visão que se tem sobre a velhice, a nível global e local 
destacando o idoso trabalhador como sujeito atuante nesse processo. 
* Bolsista CAPES (Demanda Social) 
  
 
Cód. 2660 

Políticas Públicas para a recuperação da aprendizagem das Escolas Públicas Municipais 
de Franca a partir dos anos 90: Da intenção as praticas 
MESSIAS, Rosilene de Fátima Rocioli 
Membro da comunidade 
Este artigo trata-se de uma breve analise das políticas públicas de recuperação de aprendizagem no que 
tange as normatizações existentes, como um direito social e o que a realidade revela na prática. Traz o 
panorama resumido histórico, neoliberal, globalizado, capitalista e social no qual vivemos as práticas 
escolares, refletindo sobre sua eficiência e eficácia dentro do processo de ensino e aprendizagem. 
  
 
Cód. 2770 

Por que devemos preservar o AEGLA Franca: uma reflexão sobre a necessidade de 
regulamentação do conselho gestor da área de proteção ambiental do Rio Canoas 
FARIA, Gilberto Florêncio* 
BERTELLI, Célio 
FADEL, Bárbara 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O presente estudo parte da constatação de que dentro do perímetro da Área de Proteção Ambiental do 
Rio Canoas, criada com o objetivo de preservar o manancial de fornecimento de água para o município de 
Franca/SP, foi descrita a existência de uma espécie endêmica de crustáceo de água doce, indicador natural 
de qualidade de água. Dessa forma, esta pesquisa, de caráter exploratório, realizada através de 
levantamento bibliográfico, cujo referencial teórico utilizado foi o conceito de sustentabilidade em Sen, 
Sachs e Leff, tem como objetivo destacar a importância da preservação do Aegla franca relacionando-a 
com a necessidade de regulamentação do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Rio Canoas. 
Os resultados apontam que a regulamentação do Conselho Gestor pode contribuir com a preservação do 
Aegla franca e com a sustentabilidade local porque, na perspectiva do referencial teórico utilizado, 
representa uma forma de expansão das liberdades substantivas, através do exercício da democracia 
participativa, com a possibilidade da harmonização de objetivos econômicos, sociais e ambientais. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 2719 

Portal Web do Pesquisador baseado em Big Data: Proposta de um sistema web 
integrado para gerenciar o ciclo de vida da pesquisa científica 
CARVALHO NETO, Silvio 
PIRES, Daniel Facciolo 
BORGES, Leandro* 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Este artigo tem apresenta o projeto de pesquisa e o conceito do Portal Web do Pesquisador Portal Web 
(ReWPo). É um sistema baseado na web para gerenciar o ciclo de vida de investigação científica, com 
informações sobre o trabalho científico feito por pesquisadores disponíveis em um único site, com base no 
conceito de Big Data. O sistema agrega informações sobre projetos de investigação, grupos e produção 
científica relacionada com links para arquivos multimídia publicados na internet em relação a esses 
projetos de pesquisa. A principal característica do sistema é ser web responsivo. O sistema deve 
proporcionar uma experiência de visualização ideal para várias interfaces de leitura de conteúdo, para que 
as informações possam ser facilmente acessadas em tablets, smartphones e outros dispositivos portáteis 
na web. A contribuição central do sistema proposto é a compilação em um site personalizado de acesso 
aberto, arquivos, dados e todas as conexões externas para arquivos multimídia e de dados sobre os 
pesquisadores e os seus projetos de pesquisa. O sistema será integrado com os sistemas já existentes e 
redes sociais científicas existentes na Internet, incluindo a possibilidade de compartilhar dados de 
pesquisa primária e da divulgação dos resultados da pesquisa. O sistema fornece ao pesquisador um site 
pessoal e torna-se um local único para monitorar o ciclo de vida de projetos de pesquisa, uma vez que 
contém informações relevantes sobre os resultados da investigação e links externos para redes sociais, 
publicação de artigos e outros sistemas de banco de dados de pesquisa. 
  
Cód. 2726 

Protagonistas (in)visíveis: reconhecendo a imagem e o trabalho 
LOFIEGO, Bruno Bember 
CAMARGO, Mário Lázaro 
et al. 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Com o intuito de fazer uma comemoração que pudesse ir além de alguns elogios ou felicitações pelo “Dia 
do Gari”, comemorado anualmente em 16 de maio, o projeto prontificou-se em realizar um trabalho que 
gerasse efeito mais prolongado e eficaz, podendo também representar uma intervenção no cotidiano dos 
trabalhadores de maneira significativa. A oportunidade de trazer para o campo da visibilidade as funções 
laborais “invisíveis” se deu através do uso da imagem, pensando nesta como uma maneira de registro do 
cotidiano do trabalho. Verificamos que esta forma de intervenção e, em especial para este público – os 
garis, o procedimento (1. reuniões em grupo; 2. escuta qualificada; 3. discussão das experiências 
coletivamente; 4. observação participante; 5. registro fotográfico do trabalhador em atividade; 6. 
exposição fotográfica dos resultados) trouxe bons resultados, a saber: um olhar analítico e crítico sobre si, 
no sentido de ser trabalhador; um olhar analítico e crítico sobre seu trabalho e o contexto em que ele 
acontece (condições de qualidade de vida no trabalho, possibilidade de realização profissional e pessoal 
ou não, etc.); o início de um processo reflexivo que pode gerar melhoria na autoestima do trabalhador – 
antes invisível para si mesmo também; reconhecimento de seus pares como iguais em direitos, deveres, 
necessidades e, portanto, a formação de um senso de coletividade que pode gerar uma melhor 
organização da categoria profissional. 
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Cód. 2696 

Práticas educativas na educação a distância: a educação do adulto 
GIMENES, Priscila Alvarenga Cardoso 
GIMENES, Wancarlo Lima 
Universidade Federal de São Carlos 
A Andragogia tem sido apresentada como uma proposta pedagógica relevante para a Educação a 
distância, visto que nesta, a responsabilidade pela aprendizagem é compartilhada entre professores e 
alunos. Com o intuito de confrontar o perfil dos alunos de um curso de especialização na modalidade a 
distância, oferecido em parceria com a Universidade Aberta do Brasil – UAB -, e suas percepções sobre a 
construção do conhecimento ocorrida ao longo do curso, com os pressupostos da Andragogia foi 
empreendida uma pesquisa de campo pautada na aplicação de questionários. Também foram realizados 
levantamentos bibliográficos a fim de descrever sucintamente alguns pressupostos das teorias de 
aprendizagem e os recursos a serem utilizados pelos cursos na modalidade a distância em seu designer 
instrucional que contribuem para o sucesso no processo de aprendizagem do aluno adulto. O 
desenvolvimento do presente estudo possibilitou observar que os alunos do curso em questão 
demonstraram um importante nível de satisfação e destacaram como fundamentais para o sucesso no 
processo de aprendizagem o designer instrucional, a proposta pedagógica que contou com atividades que 
possibilitavam a participação ativa dos alunos e a aplicação prática dos conhecimentos construídos. 
  
Cód. 2700 

Redução da maioridade penal: pontos negativos e positivos 

OLIVEIRA, Elisa de 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de* 
CAMARGO, Nayara Ortiz de 
Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG- Polo de Passos 
O presente artigo tem como intuito tratar a respeito dos pontos negativos e positivos da redução da 
maioridade penal, visto que nos últimos anos, o Brasil vêm discutindo a revisão e redução da maioridade 
penal, faz-se necessário então uma investigação mais detalhada acerca do assunto, trazendo em um 
primeiro momento os pontos negativos, e em seguida os pontos positivos, mostrando assim o que isso 
trará de prejuízo e benefícios caso a redução da Maioridade Penal venha a vigorar. Esse artigo tem por 
intenção contribuir para os estudos sociais e jurídicos a respeito do tema. Para a realização deste será 
utilizado o processo lógico dedutivo, e as técnicas de pesquisa constituirão: pesquisa documental, sendo 
elas em normas constitucionais e legais que tratam dos direitos da criança e do adolescente, 
especialmente no que concerne à maioridade penal, também será utilizado de pesquisa bibliográfica. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 2656 

Reflexões sobre o erro construtivo e os problemas de aprendizagem na linguagem 
escrita de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental 
MESSIAS, Rosilene de Fátima Rocioli 
membro da comunidade 
Este artigo apresenta um breve panorama reflexivo das idéias sobre os erros construtivos e os problemas 
de aprendizagem no processo de aquisição da linguagem escrita (alfabetização e letramento). Pretende-se 
por meio da revisão bibliográfica, conhecer e apontar caminhos para diferenciar e entender o que é o erro 
construtivo diferenciando-os dos problemas de aprendizagem. Haja visto que é percebível a dificuldade 
dos profissionais da educação, em especial em séries/anos iniciais, de identificarem o que são os 
problemas de aprendizagem e/ou erros construtivos.Embora este discurso seja conhecido a quem 
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pesquisa esta área, ainda existe uma grande dificuldade em efetuar-se a transposição da teoria à pratica 
envolvendo a temática.Este trabalho se valerá da utilização do método dialético e a pesquisa qualitativa. 
  
Cód. 2742 

Relações entre trabalho e família 
FERREIRA, Gabriela Carrijo 
GERA, Maria Zita Figueiredo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Diante do atual cenário da sociedade, percebemos transformações que vão ocorrendo em diferentes 
âmbitos que dizem respeito ao ser humano, mas algo que nos chama a atenção são as estruturas 
familiares e os contextos de trabalho. Ao mesmo tempo em que a família vem sofrendo mudanças em 
suas complexas estruturas, as formas de trabalho também estão mudando, passam a exigir cada vez mais. 
A família é considerada fonte de identificação, lugar integrador da vida e das experiências singulares de 
seus integrantes, é uma instituição social básica, movimentada pelo amor e afeição; através dela o 
indivíduo se reconhece e desenvolve as primeiras experiências de socialização. O trabalho, por outro lado, 
também é fonte de reconhecimento e identificação, algo central na vida das pessoas e colabora para a 
socialização do indivíduo. Considerando estas duas esferas tão importantes na vida do ser humano, este 
estudo teve por objetivo compreender as relações existentes entre trabalho e família na vida de pais e 
mães trabalhadores. Os subsídios teóricos foram desenvolvidos a partir de ideias de Bom Sucesso, 
passando pela compreensão de Dejours e também de Cohen e Pochmann. Realizamos uma pesquisa 
exploratória, de cunho qualitativo, tendo a participação de quatro casais, pais e mães, que deixavam seus 
filhos com terceiros para trabalhar. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada e 
os dados foram avaliados através de análise de conteúdo. A pesquisa permitiu concluir que trabalho e 
família são dimensões inter-relacionadas, extremamente presentes na vida das pessoas, uma dimensão 
influencia diretamente na outra. 
  
Cód. 2729 

SUAS, 10 anos: Avaliações e Projeções a partir da X Conferência de Assistência Social 
para o decênio 2016 - 2026 
SILVA, Thiago Rodrigo da* 
COSTA, Guilherme Moraes da 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
O presente trabalho objetiva discutir os dez anos do Sistema Único de Assistência Social e o Plano Decenal 
a partir da X Conferência de Assistência Social. Considerando as transformações societárias e a adesão 
brasileira na conjuntura neoliberal a partir da década de 1990, será discutida a Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS) que materializa os Artigos 203 e 204 da Carta Constitucional de 1988, que define, após anos 
de história, a Assistência Social como política pública. O processo de lutas para efetivar a Política de 
Assistência Social a partir da LOAS, culminou em 2003, na IV Conferência Nacional de Assistência Social, 
que, dentre diversos avanços, na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004 e no Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) em 2005. Em 2015 a X Conferência propõe a avaliação do atual 
percurso do SUAS, considerando avanços e entraves, preconizando ainda a propositura de novas ações 
com vistas a fortalecer esta política para o decênio 2016 – 2026. Para alcançar o objetivo, este paper 
utilizará a partir da perspectiva crítica marxiana, recursos bibliográficos e documentais para confirmar as 
provocações ora apresentadas. 
* Bolsista CAPES DS 
  
Cód. 2695 

Saúde, educação e renda: alicerce do desenvolvimento regional e qualidade de vida. 
Estudo de caso da cidade de Franca – SP 
POUSA, Jonatan* 
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BRAGA FILHO, Hélio 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de* 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Saúde, educação e renda são as bases de cálculos para inúmeros indicadores de desenvolvimento e 
qualidade de vida de uma localidade. Esses indicadores podem ser direcionadores de investimentos e 
aplicações de políticas públicas, uma vez que retratam a realidade em que vive a população local. Sendo 
assim, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância desses indicadores e pesquisas 
para promover o desenvolvimento local e direcionamento das politicas públicas. Foram utilizados como 
metodologia pesquisa bibliográfica, bem como uma analise detalhada de dados extraídos de pesquisas de 
opinião publica, neste caso, baseada em um estudo de caso da cidade de Franca, localizada no interior do 
estado de São Paulo. Como resultado é possível confirmar a importância da análise dos resultados dessas 
pesquisas, para direcionar os investimentos e aplicações de políticas públicas numa localidade. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2760 

Serviço Social e Pesquisa: perspectivas históricas para a construção da prática 
profissional 
PIANA, Maria Cristina 
PARREIRA, Lúcia Aparecida 
FACHINA, Andreza Mendes 
Universidade Estadual Paulista - Unesp - Franca/SP 
Este estudo objetiva refletir a importância da pesquisa em Serviço Social como prática educativa, 
pedagógica e reflexiva da profissão. O Serviço Social fincou suas raízes em seu projeto ético-político e 
apresenta-se na vanguarda de um enfrentamento de um sistema capitalista, reivindicando direitos sociais 
conquistados e a utopia de uma sociedade igualitária, participativa e justa. No que diz respeito aos 
avanços do Serviço Social, o projeto de ruptura trouxe o amadurecimento teórico-metodológico, ético-
político e técnico-operativo aos profissionais. A pesquisa surge num contexto de inquietações 
profissionais, o desejo de reformas societárias e especialmente uma identidade profissional. As décadas de 
1980 e 1990 marcam historicamente conquistas, avanços e intervenções profissionais comprometidas com 
uma classe trabalhadora na luta de direitos a todos e a consolidação da produção de conhecimento em 
seu próprio âmbito e nas diversas áreas do conhecimento. Pesquisar é a arte de indagar, dialogar e 
investigar a realidade em suas mais variadas expressões, para poder propor e contribuir com as 
transformações societárias. O Serviço Social em sua trajetória histórica conquistou o seu amadurecimento 
teórico e metodológico, fruto de um posicionamento ideológico e político de orientação marxista como 
direção hegemônica do projeto ético-político da profissão. Com isso, é importante considerar que esta 
trajetória possibilitou autonomia e protagonismo do Serviço Social nesta interlocução com as ciências 
sociais, não sendo mais um mero consumidor do saber sistematizado por outras áreas do conhecimento, 
mas autor crítico e propositivo de transformações societárias que dialogam com o cotidiano profissional. 
  
Cód. 2737 

Tecnologia da informação no ambiente contábil: Uma Análise exploratória da 
Demonstração do Valor Adicionado a partir do SPED contábil 
FERRAREZI, Maria Amélia Duarte Oliveira* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
O objeto da pesquisa é discutir a tecnologia da informação no ambiente contábil, e a partir desta discussão 
avaliar as possibilidades de elaboração da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) a partir do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) contábil. Assim a pesquisa propõe responder se em posse dos dados 
contidos no SPED contábil, uma obrigação acessória tributária federal, é possível gerar outras informações, 
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como por exemplo, a demonstração contábil denominada Demonstração do Valor Adicionado (DVA)? 
Elegeu a temática pela relevância informacional da DVA quanto à informação socioeconômica capaz de 
subsidiar análises e decisões no tocante a geração e distribuição da riqueza dentro das organizações, como 
no seu entorno, como nos municípios, nos estados e na união, culminando então na necessidade de 
conhecer as possibilidades de elaboração da DVA a partir de sistemas de informação já existentes nestes 
ambientes. No que se refere ao método, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória de 
abordagem qualitativa dos dados. Como principais resultados a se destacar, observou-se que diante do 
atual cenário contábil, um cenário digital, a tecnologia da informação pode ser entendida como fator 
preponderante na relação fisco contribuinte, promovendo interação online, com riqueza de dados capazes 
de gerar informações e novos conhecimentos tanto no ambiente privado, quanto no ambiente público, 
afirmativa esta por concluir que é possível gerar a DVA a partir do SPED contábil. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 2789 

Tecnologias Sociais: Bancos Comunitários e Alternativas de Desenvolvimento Territorial 
LEMOS, Maximiliano Engler 
Universidade de Franca 
A “Economia Solidária” é uma forma de organização econômica que se desenvolveu no cenário mundial no 
final do século XX, inclusive no Brasil, esta promove um fenômeno de inclusão social e econômica dos 
trabalhadores, através de Tecnologias Sociais (TS) e Empreendimentos Econômicos Solidários (EES). 
Dentro desse contexto, as TS difundiram-se por todo o território brasileiro, principalmente ao final da 
década de 1990. Existe no país um expressivo número de trabalhadores organizados democrática e 
igualitariamente em Empreendimentos Econômicos Solidários. Esta pesquisa apresenta diferentes formas 
de TS de “finanças solidárias”, como os Bancos Comunitários, e como estes se mostram eficazes para o 
desenvolvimento social dos territórios, além de aferir como tais instrumentos podem servir de estratégia 
nas políticas públicas e no planejamento do território. No que concerne ao teor metodológico, a pesquisa 
é qualitativa e quantitativa, com levantamento e avaliação de variáveis, informações, dados bibliográficos 
e estudos empíricos em territórios atendidos pelos Bancos Comunitários. Quanto aos produtos, foram 
obtidos resultados sobre a implantação, adequações e políticas públicas para os Bancos Comunitários nos 
territórios brasileiros, além da verificação do possível desenvolvimento dos territórios atendidos por estas 
Tecnologias Sociais. 
  
Cód. 2758 

Trabalho e empresa: um estudo com mulheres empresárias 
FARIA, Caroline de Souza 
GERA, Maria Zita Figueiredo 
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Este trabalho aborda a questão de como as mulheres proprietárias e gestoras dos seus próprios negócios 
conciliam trabalho, vida pessoal e familiar. Considerando o objeto de estudo deste estudo que envolveu 
questões subjetivas, optou-se pela pesquisa de cunho qualitativo, de caráter exploratório, cujo 
planejamento é bastante flexível possibilitando considerar os mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. O estudo envolveu cinco mulheres empresárias, com idades entre 41 a 51 anos. Os dados foram 
gravados e posteriormente transcritos e analisados, por meio de análise de conteúdo. A partir da análise 
foram constituídas duas categorias de análise: 1- a mulher na administração, apresentada como um 
elemento que influencia positivamente na gestão da empresa, considerando certas características 
femininas; 2- a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, sendo que a pesquisa trouxe reflexões 
importantes, possibilitando concluir que conciliar trabalho e família constitui-se numa possibilidade nem 
sempre fácil, porém possível e enriquecedora. 
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Cód. 2707 

Uma Análise da História da Saúde No Brasil 
PEREIRA, Patrícia Lopes* 
ESPÍRITO SANTO, Patricia do Socorro Magalhães Franco do  
Uni-FACEF - Centro Universitario Municipal de Franca 
Este artigo tem por objetivo realizar uma análise sobre a história da saúde no Brasil.O trabalho associará a 
implementação das Políticas Públicas em cada momento histórico do país. Além disso, discorrerá sobre o 
contexto político e social do Estado Brasileiro e sua influência no arcabouço jurídico sanitário. O Estudo 
buscará á um ponto de convergência nos sistemas de saúde presentes nos diversos momentos históricos 
abordados. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
Cód. 2739 

Uma Reflexão sobre a Realidade Carcerária Feminina no Brasil 
GONÇALVES, Paula Teixeira 
CINTRA, Soraia Veloso 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Este trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão acerca da realidade carcerária feminina no Brasil. 
Inicialmente, foi realizada uma breve análise sobre prisão e desenvolvimento, tendo sido verificado que, 
no Brasil, diante das estatísticas apresentadas por órgão do Ministério da Justiça e da literatura existente 
sobre as temáticas envolvidas, não há conciliação entre prisão e desenvolvimento. Em seguida, foi feita 
análise entre a vida da mulher e a prisão. Neste capítulo foi discorrido sobre a identidade da mulher, tendo 
sido verificado que a identidade de gênero tal qual se tem hoje é resultado da relação entre feminino e 
masculino ao longo do tempo. Por fim, verificou-se como ocorre a vida na prisão com base em Goffman 
(2001), verificando que no cárcere ocorre a mortificação do eu. No caso específico da mulher, verificou-se 
que ocorrem profundas alterações de identidade, haja vista a realidade que enfrenta na prisão: 
afastamento da família, descaso em aspectos vitais, tais como, saúde, higiene, educação. 
  
Cód. 2753 

Universitários e o exercício da participação social 
LIPORONI, Andréia Aparecida Reis de Carvalho* 
et al. 
Unversidade Estadual Paulista - Unesp Franca 
A pesquisa teve como objetivo analisar a participação social dos universitários da Fundação de Ensino 
Superior de Passos/UEMG nos mandos públicos da cidade de Passos/MG e o papel da Universidade no 
fortalecimento desta participação. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2012/2013 e elaborada a 
partir de abordagem quantitativa e qualitativa trabalhando em duas etapas: pesquisa bibliográfica, 
documental e a partir de um grupo focal envolvendo 08 (oito) alunos de 04 (quatro) cursos de graduação 
da FESP. Através de levantamento de dados na Prefeitura Municipal de Passos observou-se que na cidade 
atualmente 19 (dezenove) conselhos municipais em funcionamento. Todos criados a partir de legislação. 
Através da literatura especializada na área da participação e através dos estudos realizados por esta 
pesquisa observa-se que a participação ainda se mostra incipiente, tendo em vista que muitos não 
conhecem os vários canais participativos que existem como os conselhos de políticas públicas, as 
conferências, os orçamentos participativos, focando-se apenas nas eleições, que são obrigatórias. 
* Bolsista PIBIC UEMG 
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