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RESUMOS 

 
Cód. 10227 

A Importância do Estudo dos Tipos Documentais para a Gestão da Informação da Área 
de Relações com Investidores das Companhias Abertas da BM&FBovespa 
LOPES, Gustavo Adolfo* 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquisa Filho 
O trabalho tem como objetivo identificar a importância do estudo dos tipos documentais para a gestão da 
informação (GI) da área de Relações com Investidores (RI) das Companhias Abertas presentes na 
BM&FBovespa. Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza descritiva e exploratória. 
Como procedimento metodológico de coleta de dados, será utilizada a pesquisa bibliográfica nas áreas de 
RI, Arquivologia e GI. A área de RI tem entre suas funções a de manter um fluxo ininterrupto de 
informações de qualidade que atendam as necessidades e demandas de seus públicos estratégicos e a de 
fornecer informações estratégicas provenientes deste público para a alta administração das companhias, 
para que a mesma aperfeiçoe suas estratégias de atuação visando a criação de valor para a empresa. Para 
executar estas duas funções é necessário que a área de RI tenha uma boa gestão da informação, ao utilizar 
os fluxos formais de informação para se comunicar de forma efetiva com o seu público-alvo e com a alta 
administração. Os tipos documentais característicos da área de Relações com Investidores, como o 
formulário de referência, o relatório da administração, o formulário de informações trimestrais (ITR), o 
comunicado ao mercado, entre outros, correspondem ao fluxo formal de informação e, portanto, 
precisam ser adequadamente identificados e gerenciados. 
* Bolsista FAPESP 
 
 
Cód. 10202 

A Ressurreição do Instituto da Separação Judicial no Novo Código de Processo Civil 
RODRIGUES, Edwirges Elaine 
ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira 
UNESP FRANCA 
O tema deste artigo gira em torno do Novo Código de Processo Civil (lei nº 13.115/20015), que entrou em 
vigor em 16 de março de 2016. No que se refere ao Direito de Família, muitos são os elogios ao novo 
Código, que valoriza as técnicas de mediação e conciliação, a fim de solucionar de maneira mais rápida e 
menos invasiva os conflitos familiares. No entanto, no que diz respeito à separação judicial, mostrou-se 
totalmente equivocado ao abordar este instituto já extirpado do ordenamento jurídico brasileiro. Após a 
implementação da emenda constitucional nº66 de 2010, que deu nova redação ao art. 226, §6º, CF, o 
divórcio passou a ser o único mecanismo para dissolver o vínculo conjugal, colocando fim à figura da 
separação. Após este advento, passou a inexistir a determinação do lapso temporal, anteriormente exigido 
para o divórcio. Assim, a separação judicial mostrou-se inviável ao ordenamento jurídico brasileiro, 
ocasionando sua revogação tácita. Com a ressurreição deste instituto pelo novo CPC, estaremos diante de 
notável caso de repristinação. Além disso, a legislação infraconstitucional não pode ter uma força 
normativa maior que a própria Constituição, sob risco de, a Constituição não ser mais rígida, 
transformando-se em flexível e ocasionando o fim do constitucionalismo. No mais, para a realização deste 
trabalho, foi adotado o método dedutivo, assim, realizou-se uma revisão da bibliografia da área de Direito 
de Família, bem como de Direito Processual Civil, a fim de alcançar as especificidades do tema. 
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Cód. 10164 

A extensão da licença-maternidade à estudante em estado de gestação como forma de 
efetivar o direito à educação 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
NETTO, Juliana Presotto Pereira 
ROMERO, Thiago Giovani 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O presente artigo tem como escopo tratar da extensão da licença maternidade à estudante gestante como 
forma de efetivação do direito à educação. O tema proposto se justifica pela relevante evasão das 
referidas estudantes da vida escolar. Assim, a partir da técnica de pesquisa de revisão bibliográfica e do 
método dedutivo, propõe-se a extensão da licença-maternidade para esta classe de mulheres objetivando 
a efetivação do direito à educação, conferindo-lhes o direito de usufruir do afastamento por 120 dias 
ininterruptos, sem a obrigatoriedade de comparecer à instituição de ensino para realizar provas ou aulas 
práticas, que deverão ser garantidas no seu retorno. 
 
Cód. 10191 

A gestão da política de educação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação da 
cidade de Franca-SP 
SIQUEIRA, Brenda Aline Ortiz* 
LIMA, Maria José de Oliveira 
Unesp, Faculdade de ciências humanas e sociais - Campus de Franca 
O presente estudo intitulado “A gestão da política de educação na cidade de Franca-SP”, tem como 
objetivo por meio da pesquisa investigativa, compreender o processo de gestão da política de educação 
dentro da Divisão de Creches que pertence a Secretaria Municipal de Educação do município de Franca-SP 
e a efetividade da cidadania tendo em vista a emancipação humana. Com base na Constituição Brasileira 
de 1988 que regulamentou a política de educação no Brasil, sendo um direito social presente no Art. 6°, 
fundamentada nos artigos 205°: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho [...] Identificar se existe a 
participação das famílias no processo de gestão da política de educação nas instituições conveniadas. A 
gestão democrática e participativa tem sua importância destacada neste estudo, por estabelecer dentro 
das instituições a possibilidade de construir em um espaço coletivo melhorias na promoção da cidadania e 
na formação do conhecimento. As vivências e experiências acumuladas durante o estagio realizado pela 
pesquisadora na Divisão de Creches pertencente à Secretaria Municipal de Educação do município de 
Franca-SP, despertou motivação para o desenvolvimento da pesquisa a partir da varias indagações sobre o 
processo de gestão da politica de educação no município e a possível efetivação da democracia e 
participação visando à inclusão social e a educação como meio para possibilitar a emancipação do homem. 
* Bolsista BAAE I 
 
Cód. 10323 

A história de Franca (SP): Seus primeiros habitantes e importância para o 
desenvolvimento regional 
MARTINS, Fernando* 
CLEMENTINO NETO, Antônio* 
BERTELLI, Célio 
Centro Universitário de Franca - Uni-Facef 
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Os primeiros habitantes da cidade de Franca (SP) eram os índios Caiapós, descobertos durante o 
desbravamento pelos Bandeirantes e no povoamento, após esta região virar rota de passagem para as 
minas de Vila Boa em Goiás, descoberta por Anhanguera II. Homens e animais aqui descansavam de suas 
longas viagens e expedições pelos sertões em busca de ouro, pedras preciosas e outras riquezas. Um dos 
primeiros pousos criados foi o das covas, que depois recebeu o nome de bairro das covas. Com o fim da 
mineração expande-se a atividade agrícola com o café e agropecuária na região, devido a sua vasta 
pastagem e terras férteis. Chegam então em grande número os mineiros do Sul de Minas e os goianos 
vindos do sertão da farinha podre. Com a expansão da agropecuária, esta região passou a ser rota 
principal no comércio de sal, abastecendo toda região de Goiás, Minas, indo até Mato Grosso, e fica 
conhecida como “estrada do sal” e o produto apelidado de “sal francano”. Depois vem a fase da 
industrialização destacando o tear, bebida, fósforo e cigarros. Este artigo tem como objetivo explorar as 
origens desta região, buscando descobrir como foi sua exploração povoamento e expansão. Esta pesquisa 
é justificada pela importância e contribuição desta região no processo de colonização do Brasil, com sua 
grande variedade de recursos naturais. Será utilizado o procedimento metodológico de pesquisa 
bibliográfica exploratória sobre materiais publicados, sites oficiais, visita ao museu e arquivo histórico de 
Franca e também dissertações e teses que tratam deste assunto. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
 
Cód. 10254 

A importância das startups no desenvolvimento local: estudo comparativo e proposta 
de ações para o desenvolvimento de um ecossistema propício para startups 
MARINZECK, Najla Girgi* 
CARVALHO NETO, Silvio 
Centro Universitário Municipal de Franca 
Empresas startup vêm ganhando mais espaço a cada dia, e sua importância para a economia e 
desenvolvimento também está crescendo. No âmbito local, estas empresas geram renda, emprego, 
fomentam outras empresas, no geral, fazem a economia girar. O cenário de startups é um dos poucos que 
passa pela atual crise sem grandes perdas, com crescimentos e números positivos. Os benefícios que 
empresas deste segmento trazem para o local onde está situado são nítidos, mas poucas cidades estão 
auxiliando essas empresas. Como Franca, no interior paulista, reconhecida por seu setor calçadista, a 
cidade não tem programas voltados especificamente para startups, apesar de seu potencial 
empreendedor. Para sugerir ações à cidade, o presente estudo analisou algumas cidades que são 
referências, foram apresentados os cenários destas cidades, benefícios que estas empresas trouxeram 
para o desenvolvimento local, e também alguns programas governamentais e privados que auxiliam no 
desenvolvimento de um ecossistema melhor para startups. Em seguida foi apresentado o cenário em 
Franca, e foram propostas algumas ações de âmbito municipal que poderiam ser realizadas para estimular 
o setor de startups na cidade. Foi sugerido que a Prefeitura Municipal de Franca, concedesse alguns 
benefícios fiscais através de impostos municipais, sugeriu-se investir em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, também a adequação da atual incubadora, ou criação de uma nova especialmente para startups, 
e outra sugestão foi criar uma aceleradora, por fim, foi proposto a criação de uma plataforma digital, que 
integrasse digitalmente os envolvidos no ecossistema local das startups. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 10274 

A importância do plano de macrodrenagem como políticas públicas na perspectiva do 
desenvolvimento 

FERNANDES, Pablo Henrique 
MATOS, Laila Okubo de 
BERTELLI, Célio 
Centro Universitário de Franca - Uni-FACEF 
O trabalho visa apresentar a importância do estudo e implantação do plano de macrodrenagem como 
políticas públicas na perspectiva do desenvolvimento urbano e sustentabilidade para que as cidades que 
ainda não possuem esse sistema entendam os benefícios gerados para a população e adotem 
imediatamente as medidas que até então, são obrigadas pela Lei Federal – n°11.445, 05 de Janeiro de 
2007. As cidades que já adotaram a construção das macrodrenagens apresentam melhores índices de 
qualidade ambiental, social e econômica em relação aos acidentes ocasionados em outras cidades que não 
possuem os estudos e implantação exigidos. 
  
 
Cód. 10311 

A inconstitucionalidade formal do PLS 193/2016 e do PL 867/2015: Flexibilização e 
irresponsabilidade na elaboração dos atos normativos no Brasil 
MONTEIRO, Santiago Castigio e 
MARTINO, Vânia de Fatima 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus de Franca 
Neste artigo fez-se o resgate de alguns referenciais teóricos que tratam da teoria geral do Estado e da 
teoria geral do Direito, com o propósito maior de discutir a formulação dos atos normativos enquanto 
instrumentos de poder no Brasil contemporâneo. Para tanto, realizou-se o estudo de caso do PLS 
193/2016 e do PL 867/2015, que são propostas legislativas que tramitam no Congresso Nacional com o 
intuito de incluir o “Programa Escola Sem Partido” na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Trata-se, portanto, de uma pesquisa de cunho qualitativo, alicerçada nos estudos da doutrina e da 
legislação, ora em vigor, para a realização final da analise dogmática dos documentos referentes aos 
projetos supramencionados. Nossos esforços acabaram por verificar a inconstitucionalidade formal de tais 
propostas legislativas, constatando que as práticas flexibilizadoras modernas, que buscam acelerar 
processos, nem sempre caminham no sentido de melhorar a qualidade da atividade estatal, bem como, os 
agentes públicos, no exercício de suas funções, muitas vezes agem de forma irresponsável, mas que 
terminam impunes, possibilitando, assim, o aparelhamento do setor público para defender interesses 
meramente privados. 
  
 
Cód. 10200 

A influência dos jogos na construção e gestão do conhecimento nas organizações 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
JACOBINO, Francielle 
RODRIGUES, Juliana da Costa 
UNESP-SP/Faculdade Católica Paulista 
A construção de novos conhecimentos é considerada atividade estratégica e presente todos os processos 
organizacionais. Dessa maneira o conhecimento deve ser construído e utilizado por todas as áreas de 
maneira estratégica. Compreender a influência dos jogos na construção e uso de conhecimento no 
contexto organizacional torna-se a questão central da pesquisa. Nesse sentido por meio de levantamentos 
bibliográficos, foram analisadas as possíveis influências dos jogos na construção e gestão de conhecimento 
no contexto organizacional. Constatou-se que, os jogos fazem parte da vida dos sujeitos em todas as 
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gerações. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas que contemplaram os conceitos de jogos, 
construção do conhecimento, foi refletido quanto a influência dos jogos na construção e gestão do 
conhecimento organizacional. Verificou-se ainda, a necessidade de uma análise acerca dos jogos ideais 
para a construção do conhecimento de cada geração, e aplicando-os como ferramenta para construção do 
conhecimento organizacional. 
 
  
Cód. 10157 

A informação como ferramenta estratégia para a área contábil 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
SANTOS, Bianca Stephanie Oliveira da Costa dos 
SALVADOR, Susane do Carmo 
UNESP-SP/Faculdade Católica Paulista 
A informação é considerada um componente estratégico em todos os processos organizacionais. Sendo 
assim, a informação deve ser utilizada por todas as áreas de maneira estratégica. Esse uso deve ser 
realizado principalmente pelas áreas que possuem a informação como principal insumo para suas 
atividades, como é o caso da Contabilidade. Nesse sentido por meio de levantamentos bibliográficos, foi 
analisado as possíveis relações entre a informação e suas ferramentas com a Ciências Contábeis. 
Constatou-se que, a informação é componente central da contabilidade, porém, foi observado que o 
tratamento e uso da informação pela área de Ciências Contábeis pode ser potencializada por meio de 
ferramentas como mapeamento de fontes e informacionais, gestão da informação e o processo de 
inteligência competitiva. Observou-se também que esses processos são utilizados pela área de contábil, 
porém, esse uso é realizado de maneira não estruturada, sendo assim, pode-se afirmar que, o uso 
consciente dessas ferramentas pode atuar diretamente de maneira estratégica provendo informações no 
contexto contábil. 
 
  
Cód. 10223 

Alfabetização de Jovens e Adultos e o preconceito contra o analfabeto: reflexões a 
partir da perspectiva do desenvolvimento da liberdade 
SILVA, Rita Marta Mozetti* 
RIBEIRO, Daniela Figueiredo  
Centro Universitário Municipal de Franca 
O presente artigo tem como objetivo refletir o preconceito contra o analfabeto que muitas vezes esta 
disfarçado, mas é uma realidade presente no cotidiano das pessoas. Pensar e repensar as causas que 
levaram milhões de pessoas a não se alfabetizarem. Conhecer as políticas públicas recentes que 
contemplam a modalidade educacional da educação de jovens e adultos, focalizando a alfabetização. 
Assume-se as concepções teóricas de Paulo Freire numa proposta educativa, onde a cultura do sujeito é 
valorizada e Galvão e Di Pierro que trazem estudos e pesquisas sobre as principais causas do 
analfabetismo e o preconceito que se faz presente entre a sociedade e os próprios analfabetos. São feitas 
reflexões acerca da forma como o analfabeto é visto à luz da teoria de Amartya Sen sobre o 
desenvolvimento da liberdade. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 10327 

A nova contabilidade aplicada ao setor público: principais contribuições para gestão 
municipal 
LIBERATO, Patrícia da Silva 
CAPELLINI, Gustavo de Almeida 
Faculdade Católica Paulista (UCA) 
Nos últimos anos tem-se observado grandes mudanças na contabilidade pública brasileira, notadamente 
em função das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16 /2008) e pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC101/2000). Esta pesquisa busca analisar os principais impactos que tais 
mudanças impulsionam na gestão pública municipal, destacando as informações divulgadas por meio das 
demonstrações contábeis e orçamentos públicos, observando quais foram as principais modificações na 
contabilidade dos municípios e em seus orçamentos, bem como quais são as responsabilidades dos 
gestores e do profissional contábil para se adequarem às mesmas. O estudo foi desenvolvido pelo método 
de análise de conteúdo, por meio de artigos acadêmicos, leis federais e o manual de contabilidade MCASP. 
Os pontos mais impactantes nos municípios foram: a adaptação para o regime de competência; a 
implantação de sistemas de custos; a modificação do plano de contas; e o aumento da responsabilidade 
dos gestores municipais. Futuramente esta nova estrutura deverá impactar diretamente a sociedade, que 
vem exigindo mais de seus governantes com o passar dos anos. A convergência para este novo padrão 
contábil está em linha com os padrões internacionais de controle e divulgação das informações, além de 
contribuir para um governo mais ético e transparente. 
 
 
Cód. 10136 

A prospecção de cenários no ensino superior 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes* 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
ZITA, Maria Zita Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
O objetivo deste artigo é a prospecção de cenários para o setor do Ensino Superior do Centro Universitário 
Municipal de Franca (Uni-FACEF), para o período de 2015 a 2020. Cenários representam uma visão 
internamente consistente do futuro que poderá ocorrer e são ferramentas que tem objetivo de melhorar 
o processo decisório com base num possível futuro (PORTER). Para a construção dos cenários, adotou-se o 
método Delphi e pesquisa bibliográfica. Os resultados indicam que a abordagem proposta pode contribuir 
para apontar pontos positivos e negativos ao ambiente do mercado do ensino superior, a fim de auxiliar 
nas decisões estratégicas para o crescimento do setor pesquisado. São apresentadas, uma retrospectiva 
histórica, as mudanças no curso e suas repercussões no ambiente das universidades e, em especial, do 
Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF). Posterior à análise, é sugerido uma reflexão sobre 
planejamento de estratégias em consequência dos eventos selecionados, os quais poderão facilitar a 
tomada de decisão dos gestores das universidades, rumo aos desafios do futuro. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 10296 

A qualidade da produção do espaço urbano em detrimento da apropriação e do 
sentimento de pertencimento 
PERES, Thaís Fanan 
OLIVEIRA, Amanda Zinsly de 
LEMOS, Maximiliano Engler 
Universidade de Franca 
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A cidade é resultado da diversidade de espaços produzidos por diferentes agentes, interferindo e sofrendo 
interferência direta das relações sociais mantidas. Com o passo dos anos, a identidade que o cidadão tem 
pela cidade foi enfraquecida, seja pela descrença no Poder Público, seja pelo desinteresse no coletivo. A 
perda do sentimento de pertencimento pelo lugar ocasiona inúmeras disfunções às cidades. Sendo assim, 
pretende-se entender os fatores que acarretam essa perda, para que seja possível desenvolver ações que 
valorizem a produção do espaço, resgatando o interesse do citadino pelo espaço público. Para que esse 
objetivo seja alcançado é preciso realizar um levantamento bibliográfico em pesquisas existentes para 
melhor entender o contexto da temática, assim como entrevistas com habitantes para que se possa 
analisar a real relação existente entre o indivíduo e o espaço. 
  
 
Cód. 10218 

A recuperação da informação jurídica 
SANTARÉM, Vinícius* 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista 
Os complexos processos que integram o Direito, em sua função de estabelecer normas de conduta para a 
sociedade, geram um grande volume de documentos, que é objeto de estudo da Ciência da Informação. O 
presente artigo justifica-se pela importância da informação jurídica para o Direito e da grande dificuldade 
desses profissionais em fazer a recuperação dessas informações para a elaboração das peças processuais e 
pelo reduzido número de pesquisas sobre a temática. Diante desse grande volume da informação jurídica, 
cabe ao profissional da informação atenção, uma vez que a abundância de informações torna a 
recuperação da informação desejada mais difícil. As atualizações constantes da legislação tornam a 
informação jurídica normativa um grande caos, dificultando o trabalho de advogados, pesquisadores e a 
vida do próprio cidadão, levando a morosidade da justiça, onde nem mesmo um especialista consegue 
hoje conhecer todas as normas de seu campo de atuação. Encontrar a informação desejada na área 
jurídica é uma tarefa árdua, seja para o cidadão comum, para o profissional da área do Direito ou da 
Ciência da Informação. A recuperação da informação tem como propósito auxiliar os profissionais do 
Direito para exercerem suas atividades funcionais com plenitude, sendo esse o objetivo dessa pesquisa. O 
trabalho constitui-se numa pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, utilizando como procedimento 
metodológico a pesquisa bibliográfica para coleta de dados sobre os temas abordados: informação 
jurídica, recuperação da informação. 
* Bolsista CAPES 
  
 
Cód. 10288 

A relação família/escola no desempenho escolar 
GUERRA, Sandra Aparecida Ferreira* 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Uni-Facef Centro Universitário de Franca 
O presente artigo tem por objetivo evidenciar a relevância do contato entre família/escola e o 
desempenho escolar. A criança não é uma página em branco, chega à escola levando toda uma “bagagem” 
que foi construída desde o dia de seu nascimento. Já manifesta noções e visão de mundo apresentadas 
pelo convívio familiar. Através de pesquisas bibliográficas, este estudo examinará a mudança na dinâmica 
familiar moderna e suas consequências no desempenho escolar, fazer pedagógico e na aprendizagem, 
bem como identificar as causas dessas mudanças discutindo implicações e influências no trabalho do 
professor em sala de aula, questionando a fragmentação da estrutura familiar tida como modelo pela 
sociedade moderna. Com base neste estudo, é possível concluir que há uma necessidade constante de 
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ajustes, tanto na parceria entre a escola e a família quanto no fazer pedagógico dos profissionais de 
educação. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
 
Cód. 10301 

A sobrecarga do trabalho feminino nos cuidados da própria saúde e de familiares 
CINTRA, Soraia Veloso 
SILVA, Edileusa da 
GOMES, Izabel Cristina Coelho 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Este artigo apresenta resultados do estudo sobre a sobrecarga de trabalho das mulheres no que tange ao 
cuidado de sua saúde e de seus familiares. Os pressupostos são de que a sobrecarga de trabalho feminino 
pode acentuar em decorrência de políticas públicas de saúde que não se efetivam em sua plenitude. Faz-
se necessário a reflexão e o debate sobre a sobrecarga de trabalho que historicamente foi atribuída às 
mulheres inseridas no grupo familiar. Entender o processo histórico dessas famílias é uma forma de 
compreender a atribuição natural ao papel da mulher no contexto sócio familiar. A forma de organização, 
a consciência da coletividade e da cooperação na família, interfere no modo como a mulher se posiciona 
com relação ao seu desempenho no convívio social. Atualmente a mulher vive em um processo de 
conquista e transformação na concretização de seus direitos, em função das transformações culturais do 
avanço da garantia de direitos em âmbito mundial. A pesquisa objetiva a análise das estratégias criadas 
pelas mulheres na busca de garantir o atendimento à saúde para si e seus familiares na cidade de Ituiutaba 
(MG). 
  
 
Cód. 10221 

A ética no tempo presente: primeiras reflexões teóricas de um estudo de caso 
CARVALHO NETO, Cacildo Teixeira de 
ENGLER, Helen Barbosa Raiz 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - UNESP Franca-SP 
Pensar a ética no tempo presente requer de nós pesquisadores compreende-la na dialogicidade que versa 
entre os homens no tempo; nas suas apreensões filosóficas e culturais, na mesma intensidade nas relações 
sociais e seus condicionantes; imprimi uma responsabilidade para o presente e nos convida olhar para o 
futuro, para além das relações cotidianas “locais”, mas extrapolar os horizontes da vida na Terra. O 
presente texto expressa as primeiras reflexões teóricas da tese de doutoramento em Serviço Social, em 
construção, que propõe desvelar o debate da ética nas pesquisas envolvendo seres humanos nas Ciências 
Humanas e Sociais a partir de um estudo de caso, tendo como cenário o Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da FCHS, UNESP campus Franca-SP. O objetivo desse ensaio teórico é trazer para o debate 
acadêmico-científico essas primeiras reflexões que tem em sua centralidade a apreensão da ética e da 
moral, bem como dos valores nelas impressos. Para isso, o percurso metodológico adotado foi a revisão de 
literatura. Refletir e discutir a ética para o tempo presente, para que se possa desencadear respostas aos 
questionamentos ou permitir novos questionamentos sob o agir ético, parte de considerá-la enquanto 
capacidade eminentemente humana contemplada numa práxis tensionada entre a reflexão crítica e a 
prática, o subjetivo e o concreto, do despertar axiológico sob o fenômeno concreto. O despertar ético se 
dá diante uma ação concreta, ela permeia o campo da subjetividade do sujeito e a reflexão crítica sob o 
fenômeno volta para realidade concreta – concreto pensado. 
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Cód. 10183 

Análise dos agentes de riscos ambientais previstos na norma regulamentadora nº 9: 
estudos de casos 
SILVA, Gilmar Carlos da 
TABAH, June 
BITTAR, Liene Cunha Viana 
DANDARO, Fernando 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA DR TOMAZ NOVELINO 
O objetivo deste artigo é o estudo da Norma Regulamentadora nº 9, que trata do programa de prevenção 
de riscos ambientais, com foco na verificação dos agentes de riscos ambientais. Essa norma estabelece a 
obrigatoriedade das empresas que possuem trabalhadores a estabelecer e manter um programa 
permanente de controle dos riscos ambientais existentes nos diversos ambientes do estabelecimento. Sua 
justificativa se apresenta no fato desse documento ser obrigatório a todas as empresas, e solicitado pelo 
Poder Público nos casos de ocorrência de acidentes trabalho e situações semelhante, pois trata-se de 
documento que reúne vários temas que abrangem assuntos trabalhistas, sendo vinculada às demais 
normas regulamentadoras. É um documento amplo em informações, dentre as quais destacou-se aqueles 
referentes ao levantamento dos agentes de riscos ambientais. A metodologia utilizada é baseada em 
estudos bibliográficos e estudos de casos com pesquisas de gabinete em 3 empresas localizadas na região 
de Franca, com base na elaboração dos seus PPRAs, objetivando a uma análise dos aspectos qualitativos e 
quantitativos dos agentes de riscos ambientais das empresas, com discussão sobre os aspectos verificados 
em sua interpretação, com propostas de utilização de índices percentuais setorizados, conforme o 
ambiente de trabalho analisado, visando municiar às empresas na tomada de decisões preventivas. Os 
resultados das pesquisas de campo fragmentando os setores de cada empresa, com atribuição de índices 
percentuais, revelam ser possível municiar às empresas na tomada de decisões relacionadas às medidas 
de segurança indicadas nos PPRAs, com foco nos agentes de riscos matematicamente considerados 
passíveis de verificação. 
 
Cód. 10188 

Análise dos impactos financeiros do artigo 49 do código de defesa do consumidor: 
rebatimentos no e-commerce brasileiro 
BARBOSA, Eduardo Grisi 
Universidade Cruzeiro do Sul 
O presente artigo anseia analisar os impactos financeiros sobre o E-commerce Brasileiro, no que tange o 
disposto do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, sobre o direito de arrependimento relativo a 
compra realizada por meio online, fora do estabelecimento comercial do fornecedor. Para apreensão e 
respectivo estudo do objeto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca dos impactos financeiros do E-
commerce, dos rebatimentos dessa legislação sobre o fornecedor, os desafios e as possibilidades de sua 
aplicabilidade e, a possível premência por revisão da mesma, almejando manter uma equidade entre os 
direitos do fornecedor e do consumidor. 
 
Cód. 10292 

Análise sobre as teses e dissertações referentes ao trabalho voluntário cadastradas na 
bilbioteca digital brasileira de teses e dissertações – BDTD 
QUEIROZ, Adriana de Souza Lima 
ALVES, Renata Farche 
PIMENTEL, Rosalinda Chedian 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
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Este artigo objetiva identificar e analisar a produção científica brasileira sobre o trabalho voluntário, por 
meio de pesquisa realizada no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. O trabalho 
voluntário surge vinculado à igreja católica com ações desenvolvidas por meio da caridade e da fé cristã. 
Esta modalidade de trabalho se amplia ganhando novos adeptos e se estendo no âmbito público e privado, 
atendendo as demandas sociais deixadas pelas lacunas do Estado de forma pontual e focalizada. No 
decorrer desse movimento o trabalho voluntário conquista respaldo jurídico e amplia-se a conotação de 
uma atitude cidadã regulamentada por lei. Para a realização desse trabalho fez-se uso da bibliometria, 
como técnica estatística para obter indicadores sobre a produção científica voltada ao trabalho voluntário. 
Conclui-se que as pesquisas voltadas a essa temática são incipientes e que são diversas as áreas que 
abordam o trabalho voluntário no Brasil. Esse fato colabora para a diversidade de assuntos abordados em 
relação a essa forma de trabalho, sem que haja um aprofundamento nas discussões. 
 
Cód. 10150 

Agências reguladoras, capacidades institucionais e democracia 
URBAN, Renan Lucas Dutra 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Unesp, Campus de Franca 
É um equívoco considerar que as agências reguladoras independentes tomam decisões com base 
exclusivamente em questões técnicas. Elas também decidem problemas de moralidade política, 
interferindo diretamente na esfera dos direitos individuais. Nesse contexto, qual é a legitimidade das 
agências reguladoras, enquanto corpos não majoritários, para editar normas jurídicas gerais e abstratas? A 
doutrina tradicional defende um controle judicial e político do poder normativo das agências reguladoras 
como solução para o problema do déficit democrático. Contudo, a falta de capacidade técnica específica 
das instituições responsáveis por esse controle tem de ser levada a sério. O objetivo deste artigo é discutir 
de que forma o diálogo entre juízes, legisladores e agências reguladoras tende a reduzir as incertezas 
associadas às limitações epistêmicas desses atores, elevando a qualidade das decisões por eles proferidas. 
 
 
Cód. 10156 

Análise Espacial como estratégia para tomadas de decisões organizacionais 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
ARAUJO, Agnes Silva de 
UNESP-SP/Faculdade Católica Paulista 
A busca por dados e informações consistentes pode se tornar importante ferramenta para a construção de 
alternativas voltadas para a tomada de decisão estratégica no âmbito das organizações. A análise espacial 
apresenta-se assim como uma atividade estratégica para o processo de inteligência competitiva por 
integrar a coleta e monitoramento das informações do ambiente externo das organizações. Este artigo 
tem como objetivo apresentar possibilidades da análise espacial aplicada a estratégia organizacional no 
processo de inteligência competitiva a partir de levantamento e análise bibliográfica, sendo uma pesquisa 
do tipo exploratória. 
 
 
Cód. 10262 

Análise do Comportamento e da Cultura Organizacional em uma Instituição de Ensino 
Federal do Sul de Minas Gerais 
SOUZA, Aline Cristina de* 
EVANGELISTA, João Marcos Fernandino* 
FADEL, Bárbara 
Centro Universitário Municipal de Franca 
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O objetivo deste artigo é discutir a cultura e o comportamento organizacional dentro de uma Instituição 
de Ensino Federal do Sul de Minas Gerais, com a finalidade de entender os possíveis problemas de 
comportamento de seus funcionários, além de confirmar ou descartar as possíveis hipóteses levantadas 
pelos autores. O artigo tem sua fundamentação teórica nos principais autores do tema como Mcshane, 
Costa, Wagner, Dubrin, Arellano, entre outros pesquisadores do tema comportamento e cultura 
organizacional. Na metodologia, utilizou-se uma pesquisa aplicada descritiva, com abordagem qualitativa 
sem um roteiro estruturado, com participação de 10 profissionais das duas carreiras da instituição em 
estudo, carreira técnica e carreira docente. A pesquisa confirmou algumas hipóteses levantadas pelos 
autores como o descontentamento dos funcionários técnicos com a flexibilidade maior com relação aos 
horários dos docentes, a falta de comprometimento dos técnicos por parte dos docentes, entre outros e 
apontou outros possíveis problemas que devem servir de norte para tomadas de decisão estratégicas para 
o bom funcionamento da instituição nos próximos anos. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10313 

Análise do Projeto Político Pedagógico de uma escola pública municipal: entre o ideal e 
o real 
RESCIA, Ana Paula Oliveira 
SOUZA, Patricia Regina de 
MASSARO, Nathalia Regina Bizoni 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus de Presidente Prudente 
O presente artigo resulta de discussões relacionadas à disciplina de Estágio Supervisionado em Gestão 
Educacional, bem como da observação de aspectos relacionados à gestão no contexto escolar, mediante a 
realização do estágio curricular obrigatório. Teve como objetivo geral compreender as relações entre 
discurso e prática no que diz respeito à realidade de uma escola pública municipal, levando em 
consideração, mais especificamente, as questões relacionadas à gestão escolar sobre quais são as 
concepções de escola delineadas no projeto político pedagógico da instituição? E o que está escrito no 
projeto pedagógico é, de fato, concretizado por meio de práticas efetivas dentro da escola? O artigo está 
fundamentado na literatura referente às temáticas de gestão escolar (LIBÂNEO, OLIVEIRA, TOSCHI, 2012; 
PARO, 2007), HTPC (SOUZA, 2012), formação continuada (FUSARI, FRANCO, 2005) e Projeto Político 
Pedagógico (VIEIRA, VIDAL, 2015; VEIGA, 1998). Para tanto, nos valemos da abordagem qualitativa, 
buscando desvelar a realidade por trás dos fenômenos os quais estávamos buscando compreender. As 
reflexões suscitadas só foram possíveis graças à disciplina e ao estágio realizado. Assim, acreditamos que o 
estágio é de fundamental importância para a formação dos alunos. Nessa perspectiva, a escola passa a ser 
entendida como campo de estudo na qual podemos realizar uma pesquisa através de nossa inserção em 
campo. Contudo, é preciso que tenhamos um olhar investigativo. É nesse sentido que o estágio torna-se 
um aliado servindo ao graduando como uma possibilidade de pesquisa dentro da unidade escolar. 
 
 
Cód. 10174 

Análise jurídica do trabalho análogo ao de escravo na indústria têxtil e de confecção no 
Brasil 
LONGO, Gabrielle Ota 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto 
Este artigo tem por objetivo caracterizar o trabalho análogo ao de escravo no âmbito da indústria têxtil e 
de confecção no Brasil e analisar os seus aspectos jurídicos, considerando que o chamado escravismo 
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contemporâneo integra a realidade nacional, mormente nas oficinas de costura. A partir da técnica de 
pesquisa de revisão bibliográfica e do método dedutivo, foram explicitados a noção e os elementos 
caracterizadores do escravismo contemporâneo na indústria têxtil e de confecção, além das implicações 
penais do crime de redução à condição análoga à de escravo previsto no art. 149 do Código Penal 
brasileiro. Para exemplificar, foram apresentados casos a partir de notícias jornalísticas sobre quatro 
varejistas em cuja mão de obra fornecedora foi constatada a presença de trabalho análogo ao de escravo, 
enfatizando-se a importância das medidas preventivas e repressivas, bem como de uma aplicação efetiva 
da sanção penal prevista no art. 149 do CP, para o combate a esse ilícito. Em síntese, são necessárias 
mudanças em prol de todo o segmento econômico, a fim de dar cumprimento aos desígnios 
constitucionais, notadamente ao princípio da dignidade humana. O consumidor final é peça chave nesse 
processo, já que pode eliminar essa realidade alarmante, por ser detentor do poder de escolher o que 
comprar. 
 
  
Cód. 10256 

Aplicando Mineração de Dados em um Banco de Dados de Exames Laboratoriais do 
Município de Ribeirão Preto e Região 
HENRIQUE NETO, Geraldo 
BRAGA, Fabrício Pereira 
PREDA, Danilo de Abreu 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
O câncer de próstata é o segundo com maior incidência nos homens, com isso campanhas e exames 
preventivos são de fundamental importância para o sucesso de uma possível cura. O exame de PSA faz 
parte dessa prevenção, tendo através de seus índices de resultado, um possível indicador para a saúde da 
próstata. Com a evolução do armazenamento de dados, o SQL (Structured Query Language) foi se 
aprimorando para a obtenção de resultados e uma manipulação mais confiante e aperfeiçoada. A 
mineração de dados é um recurso de grande importância para a descoberta de novas e também 
relevantes informações. Unindo um banco de dados exames laboratoriais de análises clínicas, através de 
um data warehouse foram aplicadas técnicas de mineração de dados, propondo-se trazer resultados 
relacionados a evolução do número de exames, idade dos pacientes e convênios com mais solicitações. 
 
 
Cód. 10140 

Aplicação de estrutura organizacional em uma empresa de dublagem de tecidos 
GILBERTO, Thalisa Maria Jati 
REIS, Tarley Lohner Souza 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Este trabalho apresenta a estratégia adotada por uma empresa de dublagem de tecidos referente à 
mudança da estrutura organizacional. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de analisar os benefícios 
resultantes da implantação da mudança da estrutura organizacional. O estudo de caso foi o recurso 
utilizado para analisar a viabilidade do projeto por se tratar de um caso em processo de implantação, além 
da análise bibliográfica acerca da estrutura organizacional. Este estudo justifica-se devido à importância da 
estrutura organizacional para empresa. A análise comparativa entre a produtividade das seções da 
empresa e a quantidade de material reciclado anteriores a implantação e após a implantação, bem como a 
avaliação da satisfação dos funcionários foram as estratégias utilizadas pelo artigo para demonstrar a 
importância da mudança da estrutura. Para a realização deste comparativo foram utilizados relatórios 
gerenciais e pesquisas qualitativas. 
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Cód. 10263 

Assistência Judiciária Gratuita e integral como forma de acesso à justiça na Constituição 
Brasileira 
GIOVANELLA, Cristiane Roberta Torres* 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro comunitário municipal de Franca Uni-Facef 
A atual Constituição Federal, preocupada em assegurar os direitos sociais, estabeleceu para o Estado o 
dever de proporcionar a assistência jurídica aos necessitados de forma integral. E este instituto está há 
muito presente no sistema jurídico brasileiro, visando a proporcionar o acesso à justiça para os 
hipossuficientes. A concessão da gratuidade tem se demonstrado benéfica, possibilitando que um número 
maior de indivíduos tenha acesso ao judiciário e contribuindo para a realização da justiça e para a 
efetivação da cidadania. O objetivo deste trabalho é estimular a reflexão sobre a necessidade da inclusão 
social dos necessitados, visando a segurança e a qualidade de vida de seres humanos. É imperioso que 
haja uma atuação do Estado preventiva, seguradora, repressiva e reparatória. Obstáculos à prestação 
jurisdicional constituem fator prejudicial ao próprio Estado Democrático de Direito e assegurar o acesso à 
justiça através da assistência jurídica gratuita é uma forma de assegurar também o desenvolvimento da 
democracia, podendo contribuir para que os indivíduos alcancem o status de cidadãos. A metodologia de 
pesquisa utilizada foi à pesquisa bibliográfica, utilizando-se livros de diversos autores para o conhecimento 
da matéria discutida. Dentre eles, José Afonso da Silva, Cleber Francisco Alves, Claudia Maria Barbosa, 
Celso Lafer, Maria Tereza Sadek e Eugénio Raúl Zaffaroni. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
 
Cód. 10187 

Avaliação: perspectivas tradicional, contemporânea e sua tipologia 
SILVA, Sebastião Donizeti da 
DAVID, Célia Maria 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - Campus de Franca 
Este trabalho se refere a um estudo realizado para composição de material didático em curso de 
licenciatura em Pedagogia, se constitui de uma apresentação das perspectivas teóricas para compreender 
as formas e a tipologia da avaliação escolar no Ensino Fundamental/Ensino Médio, considerando suas 
especificidades e currículos próprios. Refletimos sobre aplicabilidade da avaliação como formação de 
consciências na compreensão do ensino-aprendizagem, considerando os tabus e os mitos que envolvem a 
avaliação educacional, sua influência no processo de ensino e os resultados da aprendizagem, bem como o 
papel da avaliação na prática educativa também são incluídos e que, de certa forma, mostram as mazelas 
das práticas pedagógicas dentro e fora da escola. Os autores que buscamos para fundamentar este 
trabalho são aqueles que têm tratado a avaliação como um processo não a considerado apenas como 
elemento de certificação, numa pedagogia do exame: ALVES, J. F. (2013), HOFFMAN, J. M.L (2010), 
LIBÂNEO, J. C. (2013), LUCKESI, C. C. (2013). Ao estudar a avaliação processual, compreende-se que o 
ensino e a aprendizagem são duas vias que se interpenetram e a avaliação é o elemento que mostra o 
alcance das práticas pedagógicas por meio da análise dos resultados que se disponibilizam pelos 
instrumentos avaliatórios utilizados conforme dispõe o Projeto Político Pedagógico da escola. Ao estudar a 
avaliação, buscamos perspectivas teóricas que possibilitam compreender a necessidade de estabelecer 
conceito de avaliação que permita uma prática de formação de consciência nos professores e estudantes a 
fim de compreender suas próprias práticas pedagógicas. 
  
 
 



 

27 

 

Cód. 10181 

Ações Estratégicas do Redesenho DO PETI no Combate ao Trabalho Infantil Doméstico 
MEDEIROS, Renata Maria Pontes Cabral de 
ANDRADE, Lucimary Bernabé Pedrosa de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP Franca 
O presente trabalho tem como principal objetivo realizar uma análise documental e bibliográfica sobre o 
redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) com enfoque no trabalho infantil 
doméstico. A fim de apresentar um panorama em torno da questão do trabalho infantil doméstico em 
nosso país, partiu-se de um levantamento de dados da situação atual. Posteriormente o PETI é abordado 
através de uma análise sobre sua trajetória, incluindo a integração do Programa ao Bolsa Família, até o seu 
redesenho ocorrido em 2014. A ênfase é para as ações estratégicas contidas no documento com 
aplicabilidade no enfrentamento do trabalho infantil doméstico. As modificações do PETI se mostram 
como estratégia positiva no combate ao trabalho infantil doméstico. 
 
 
Cód. 10213 

Biblioteca Escolar no Contexto das Políticas Públicas: os impactos do PNBE para a 
formação de leitores 
SALA, Fabiana 
MILITÃO, Silvio Cesar Nunes 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Instituir políticas públicas de informação e leitura para promoção da biblioteca escolar é fundamental para 
democratizar o acesso às fontes de informação, fomentar à leitura e garantir à formação de leitores 
competentes. O Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) é uma política governamental que distribuí 
obras literárias e didáticas às bibliotecas, alunos e professores das escolas públicas de ensino fundamental 
que visa superar a carência do fornecimento desses recursos ao longo do tempo. Este estudo pretende 
obter dados sobre o uso dos livros encaminhados às escolas e o impacto do PNBE na formação de leitores, 
com a finalidade de analisar as práticas pedagógicas de leitura em torno das obras distribuídas pelo 
Programa e realizar um diagnóstico sobre o que os diretores, coordenadores, professores, bibliotecários, 
pais e alunos pensam sobre os materiais literários que recebem, quais as práticas de leitura realizadas 
pelas escolas e o papel que a biblioteca representa no projeto político-pedagógico das escolas públicas 
municipais de Presidente Prudente, colaborando para a reflexão das práticas de leitura que são 
desenvolvidas nas escolas, à formação dos profissionais envolvidos e o espaço físico apropriado para a 
biblioteca escolar, para que esta possa ser integrada como ambiente centralizador no processo de 
aprendizagem e mediação da informação. A metodologia constou de pesquisa de natureza qualitativa, 
abrangendo revisão bibliográfica e análise documental sobre a temática em estudo. 
 
 
Cód. 10291 

Competência em informação no serviço público: considerações sobre o setor de 
Protocolo 
ALMEIDA, Maria Fabiana Izidio de 
CRIVELLARO, Fernanda Furio 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho 
A tecnologia trouxe em todos os âmbitos um grande fluxo de informações que, se não gerenciadas da 
maneira correta, acarretarão um caos informacional. E nos serviços públicos não é diferente, afinal muitas 
informações são recebidas e produzidas diariamente por servidores públicos e cidadãos. Para tanto, se faz 
necessário compreender a importância de um setor de Protocolo para mediar estas informações dentro de 
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uma prefeitura. Neste sentido, esta pesquisa tem como objetivo geral apontar as dificuldades que a 
carência de competência em informação pode acarretar em um setor de Protocolo de Prefeitura. O 
protocolo é o setor responsável pelo sucesso ou insucesso da organização das informações da Prefeitura, 
os servidores públicos que trabalham neste setor são os mediadores da informação dentro do órgão 
público, tem influência direta na eficácia e rapidez do andamento dos processos. Nesse sentido, com pleno 
entendimento do contexto apresentado e dos desafios encontrados para gerir as informações, elaborou-
se um estudo de caso, evidenciando como ocorrem as atividades diárias do setor de protocolo em 
Prefeitura Municipal e se existe dentro deste setor a gestão das informações de forma competente, para 
que estas se tornem produtoras de valor. 
 
  
Cód. 10199 

Comunicação médico-família em centro de terapia intensiva – adulto: um olhar da 
medicina centrada na pessoa 
ALVES, Renata Farche 
CARVALHO, Antonio Carlos Duarte de 
FERREIRA, Janise Braga Barros 
ZAMARIOLI, Cristina Mara 
MEMBRO DA COMUNIDADE 
Este estudo abordou a comunicação médica à luz da Medicina Centrada na Pessoa. A família como 
colaboradora ou substituta do paciente, representa um valor substancial na assistência demandada. Nesta 
direção, o recorte empírico teve como objetivo descrever e discutir opiniões de médicos de um Centro de 
Terapia Intensiva de Adulto sobre a comunicação com famílias em um Hospital Universitário do Brasil. O 
método utilizado, análise de conteúdo temática, resultou em duas categorias: visão de totalidade para um 
cuidado ampliado “a família como colaboradora ou substituta do paciente” e a segunda, comunicação 
humanizada “olhares sobre aspectos objetivos e subjetivos para uma prática clínica centrada na pessoa”. 
Os achados contribuem na consideração da comunicação como instrumento de apoio técnico, somada as 
demais rotinas do serviço e como um aprendizado com foco em competências facilitadas pelo 
autoconhecimento da categoria médica. Os apontamentos são pontos de referência para novos campos 
de pesquisas e estudos de comunicação em sua amplitude no universo da saúde. 
 
 
Cód. 10331 

Competência informacional e competitividade organizacional:O caso dos escritórios 
contábeis de uma cidade do interior de São Paulo 
CONDUTA, Luis Fernando 
SILVA, Camila Giandon da 
FADEL, Bárbara 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O pensamento atual das empresas, é criar estratégias para driblar seus concorrentes, oferecendo um 
melhor serviço a um melhor custo associado. Todas as transformações trazidas pela globalização, 
aceleram as mudanças ocorridas no mercado e derrubam as barreiras informacionais. Diante de tal 
cenário, o artigo teve como objetivo identificar as competências informacionais essenciais, para que os 
gestores dos escritórios de contabilidade consigam desenvolver suas atividades com maior expressividade, 
de maneira competitiva. A pesquisa classifica-se como qualiquantitativa e para o levantamento de tais 
dados, foram utilizados a pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários em dez escritórios de 
contabilidade na cidade de Marília, interior de São Paulo. Diante do levantamento dos dados, foi possível 
perceber que há uma defasagem no reconhecimento da importância dos serviços prestados pela 
organização contábil e isso se dá pela falta de tempo e capacidade técnica da equipe. Desse modo, torna-
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se necessária a elucidação sobre a importância da competência informacional por parte dos gestores e sua 
equipe técnica, a fim de que criem um espaço temporal em seus dia-a-dia com estratégias para informar o 
seu cliente sobre a importância dos serviços prestados aos mesmos e assim, conseguir tornar o escritório 
competitivo perante os concorrentes. 
 
  
Cód. 10330 

Comunidade e seus fenômenos 
FALCHETI, Hermes Alexandry de Oliveira 
LEMOS, Maximiliano Engler 
Universidade de Franca 
O presente artigo tem como objetivo estudar e compreender as definições existentes de comunidade e 
suas ramificações, o conceito, a semântica, a forma como os primeiros exemplares tiveram início, e os 
fenômenos que uma comunidade engloba. A partir de então realiza uma conceituação própria, 
identificando as características necessárias para o desenvolvimento de uma. Em uma segunda etapa, 
elucida o porquê do enfraquecimento do sentimento de Comunidade, e quando esta problemática foi 
impulsionada. É realizada também a diferenciação dos conceitos de comunidade e sociedade. Todo o 
embasamento teórico é baseado em diversos autores e sociólogos renomados, buscando o contraste de 
ideias e pensamentos. 
 
 
Cód. 10252 

Conselho Municipal de Saúde de Franca: a estrutura organizativa em destaque 
LIPORONI, Andréia A. R. Carvalho* 
SANTOS, Élica Batista dos 
SILVA, Camila Isabelle Leme 
SILVA, Thamera Albino da 
NOGUEIRA, Gracieli Fernandes 
Universidade Estadual Paulista- UNESP/Franca 
O presente trabalho foi elaborado a partir de perspectiva crítico dialética com pesquisa bibliográfica e 
documental tendo como foco a reflexão sobre a participação através dos conselhos municipais de saúde, 
em especial, o conselho da cidade de Franca/SP. Para a pesquisa bibliográfica recorreu a textos de autores 
que trabalham o tema participação e controle social e a pesquisa documental envolveu a avaliação da 
Resolução 333/2003 bem como a Lei de criação do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Franca e o 
respectivo Regimento Interno. Observou-se que o CMS de Franca está em consonância com a legislação 
que normatiza e ordena os conselhos de saúde, entretanto, observa-se que quanto a transparência, o 
mesmo ainda não disponibiliza informações sobre a legislação, ações e normativas do CMS. 
* Bolsista BAAE 
  
 
Cód. 10321 

Considerações Sobre as Relações de Trabalho nos Processos de Trabalho do Assistente 
Social 
QUEIROZ, Adriana de Souza Lima 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O presente artigo versa sobre as relações de trabalho do assistente social no atual contexto capitalista. 
Tem como objetivo discutir as relações de trabalho nos processos de trabalho do assistente social. Este 
estudo caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica. Como resultado evidencia-se que o modo de 
produção capitalista, a partir do momento em que passa a redefinir os seus processos de trabalho e a 
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estabelecer variadas formas de contrato, impõe a profissão o estado de subordinação em relação aos 
interesses do capital e em detrimento dos interesses do trabalhador. Cabendo aos profissionais a busca 
contínua pela melhoria nas condições de trabalho. 
 
 
Cód. 10228 

Constituição e Educação: o preparo para o exercício da cidadania 
MACHADO, Cristiane Freitas Bertanha* 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Municipal Universitário de Franca 
O presente artigo pretende estudar a concepção de Educação e Cidadania na Constituição Federal de 
1988, a qual prevê o preparo para o exercício da cidadania como uma das finalidades da educação 
nacional. Partir-se-á das dificuldades conceituais que envolvem o sentido de educação e cidadania no 
próprio texto constitucional e também nos discursos sociais e bibliografia especializada, com o objetivo de 
fazer uma contribuição para a reflexão sobre o papel da Educação na formação do cidadão participativo, 
condição indispensável para o fortalecimento do regime democrático no Brasil. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10276 

Contribuições da psicologia hospitalar no atendimento à violência doméstica contra a 
mulher: um estudo de caso 
SOUZA, Milena Monteiro de 
VERÍSSIMO, Daniela Maria Maia 
PAGLIARI, Sandi Monise 
SILVA, Caio Andrêo 
Faculdade da Aula Paulista 
A violência contra a mulher foi um assunto tabu por muito tempo, mas ganhou visibilidade com a criação 
da Lei Maria da Penha, sancionada no dia 07 de agosto de 2006. Entre os diversos casos de violência que 
acometem muitas mulheres atualmente, muitas destas podem chegar às unidades de saúde, como ESF’s 
(Estratégia Saúde da Família) ou mesmo Hospitais. Nesses casos, o profissional que atua na Psicologia 
Hospitalar pode auxiliar em benefício da mulher vítima de violência doméstica. Embora muitas mulheres 
possam utilizar um discurso que justifiquem seus hematomas e ferimentos de maneira que mascare a 
violência sofrida, o psicólogo hospitalar pode através da aproximação, do sigilo e do estabelecimento de 
vínculo, conseguir confiança suficiente da vítima, para que esta relate a violência sofrida, e assim por meio 
das técnicas para realizar o devido atendimento e cabíveis intervenções, inclusive estimulando a mulher a 
realizar a denúncia na Delegacia de Defesa da Mulher. Diante disso, apresentamos um estudo de caso, que 
utilizando-se de metodologia qualitativa, busca compreender um caso de violência doméstica atendido no 
estágio de formação profissional em Psicologia Hospitalar realizado por alunos da Faculdade da Alta 
Paulista da cidade de Tupã do estado de São Paulo, que permite analisarmos as estratégias de 
atendimento utilizadas, os efeitos de um caso de violência contra mulher à luz dos pressupostos 
psicanalíticos, o que reitera a importância do profissional da Psicologia Hospitalar no atendimento aos 
pacientes internados especialmente quando vítimas de violência doméstica. 
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Cód. 10163 

Controvérsias sobre a reabilitação profissional promovida pelo INSS 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
NETTO, Juliana Presotto Pereira 
BATAGLIA, Murilo Borsio 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Partindo de uma retrospectiva histórica da reabilitação profissional, a partir da técnica de pesquisa de 
revisão bibliográfica e do método dedutivo, o objetivo do presente artigo é refletir sobre a real reinclusão 
social dos trabalhadores com restrições físicas e psíquicas, diante do serviço da reabilitação profissional, 
mecanismo de desfecho burocrático para a redução de custos com benefícios previdenciários. Verificou-se 
que não são poucos os casos de desacordo entre os laudos de médicos-peritos do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e de médicos do trabalho ou particulares quanto ao real estado de saúde dos 
segurados afastados do serviço. 
 
  
Cód. 10332 

Coordenação Pedagógica e sua importância para a Gestão Escolar Democrática 

RESCIA, Ana Paula Oliveira 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Campus de Presidente Prudente 
A presente produção é resultado de um projeto vinculado ao Programa Núcleo de Ensino, da Pró-Reitoria 
de Graduação, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, intitulado “Organização escolar 
e a interface com a Coordenação Pedagógica: concepções e práticas de trabalho na escola pública 
municipal”. Refere-se a um projeto que está em desenvolvimento e tem como objetivo geral compreender 
e refletir sobre o trabalho do coordenador pedagógico em sua interface com a organização escolar e as 
concepções e práticas de trabalho na escola pública municipal. Tem delineado como questão de pesquisa 
a seguinte problemática: o coordenador pedagógico se entende, de fato, como membro da equipe 
gestora, de maneira a contribuir no processo de organização democrática da escola e rompendo com a 
ideia de ser apenas o orientador das questões didático-pedagógicas da instituição? A investigação de 
natureza qualitativa adota como metodologia a pesquisa bibliográfica e empírica e se fundamenta em 
autores como Almeida, Souza, Placco (2012); Fernandes (2008, 2009); Andrade Pinto (2011); Libâneo 
(2013); Paro (2012); Oliveira (2010), entre outros, sendo que os sujeitos pesquisados são os ocupantes da 
função de coordenador pedagógico de escolas de um município do oeste do de Estado de São Paulo. Da 
análise dos dados espera-se que os resultados, que ainda são preliminares, possam contribuir diretamente 
para a melhoria da gestão democrática, da organização escolar e do trabalho e formação continuada dos 
coordenadores pedagógicos vinculados ao município e, indiretamente, para o planejamento da educação 
local, refletindo na qualidade educacional. 
 
 
Cód. 10146 

Cotas Universitárias em debate: os caminhos da pesquisa de Mestrado 
LADEIRA, Mariana Rosa Alves* 
SILVA, Hilda Maria Gonçalves da 
UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O presente trabalho objetiva apresentar o percurso metodológico percorrido por uma dissertação de 
mestrado em andamento, sobre Cotas Universitárias. A referida pesquisa visa a analisar o perfil dos 
cotistas, ingressantes de 2014 e 2015 da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Uberaba-MG); para 
identificar se os sujeitos são provenientes da classe menos favorecida brasileira, sendo esta traduzida na 
caracterização socioeconômica dos cotistas. Sua relevância está no importante debate acerca do perfil dos 
cotistas, não apenas pela renda, mas por diversas outras variáveis, dando visibilidade a essa classe que se 
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adentra a universidade pública. Orienta-se pelas legislações vigentes atinentes ao tema, e por referenciais 
teóricos, como Pierre Bourdieu, Jessé Souza, dentre outros. O estudo é exploratório, método dialético, e 
abordagem quantitativa. Envolve revisão de literatura, levantamento bibliográfico, pesquisa documental e 
pesquisa de campo. O presente artigo aponta o caminho percorrido pela dissertação até o momento, e 
que, apesar das contribuições já alcançadas, os resultados são parciais. 
* Bolsista CAPES 
  
 
Cód. 10229 

Desenvolvimento de políticas públicas: Analise das Disponibilidades dos Recursos 
Próprios do Município de Olímpia, SP para o Desenvolvimento de Novas Políticas 
Públicas para o Exercício de 2017 
MATOS, Marcelino Rodrigues de Assis* 
UNIFACEF - Centro Universitário de Franca 
O artigo tem como intuito analisar a disponibilidade de recursos próprios que possuirá o município de 
Olímpia, SP no exercício de 2017 para o desenvolvimento de novas políticas públicas. Considerando que o 
município trabalha com dois tipos de recursos, os chamados vinculados e os chamados próprios. Quanto 
ao primeiro, o Gestor não possui nenhuma discricionariedade na elaboração de seus gastos, pois estes 
devem obedecer estritamente o vinculo a que pertence, já o segundo o Gestor possui certa margem de 
discricionariedade na elaboração de seus gastos, já que não se pode esquecer a “chamada vinculação 
constitucional”, onde, exige-se um mínimo de 25% de gastos na educação e um mínimo de 15% na área da 
saúde, além de a LRF permitir um gasto de recursos próprios em até 60% com despesa de pessoal. O 
método levantado foi o estudo de documento através de demonstrativos contábeis e de revisão 
bibliográfica, o resultado alcançado deu-se com base na analise desses demonstrativos contábeis de 
despesa, concluindo-se que o município de Olímpia, caso as despesas sigam a tendência o município terá 
uma disponibilidade de recursos próprios para desenvolver novas políticas públicas, numa margem de 
5,17%. A justificativa para estudar o assunto mencionado acima é o de que: todo Gestor Público deveria 
antes prometer desenvolver alguma política pública para a população, deveria antes de tudo analisar e 
verificar se existe disponibilidade de recursos para o desenvolvimento da mesma, ou seja, agir de forma 
estratégica. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10308 

Desenvolvimento Regional Tennessee Valley Authority – Tva - Um Olhar 
Socioeconômico e Ambiental Sobre o Projeto Tva 
KANAZAWA, Rafael Koiti* 
NASCIMENTO, Aline Pimenta* 
SILVA, Rita Marta Mozetti* 
BERTELLI, Célio 
FADEL, Bárbara 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
Este artigo analisa a experiência do desenvolvimento regional promovida pela Tennessee Valley Authority 
(TVA) nos Estados Unidos, na década de 1930, e posteriormente. A metodologia foi desenvolvida 
inicialmente numa abordagem de interpretações, com base em um levantamento bibliográfico. Tal 
experiência, ressaltada sob seu contexto histórico, socioeconômico, ambiental, energético e do uso da 
tecnologia no desenvolvimento do setor agropecuário, pode ser considerada a introdutora da ideia de 
planejamento regional integrado no Brasil e em outros países do mundo, remontando às discussões do 
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New Deal norte-americanos. Este tipo de planejamento representou a direção consciente e a integração 
coletiva de todas as atividades que se basearam no uso da água e da terra como sítio, como recurso, como 
estrutura, como mercado; desenvolvendo de maneira ordenada uma região e fazendo sua articulação 
mais perfeita com outras áreas dos Estados Unidos. Mostra como o processo da TVA foi amplamente 
estudado por outras regiões do globo terrestre, embora nunca completamente imitado em sua totalidade, 
pois os resultados finais apresentados, nem sempre representaram os inicialmente almejados, 
principalmente no que tange ao combate às necessidades da comunidade. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10172 

Dimensões discursivas no caderno do professor: considerações sobre as situações de 
aprendizagens 
SILVA, Ellen Braune Reis 
Universidade Estadual Paulista " Júlio de Mesquita Filho" 
O presente artigo tem como foco a análise dos textos que embasam as situações de aprendizagens 
dispostas no caderno do Professor e Caderno do Aluno. Este material pedagógico que perpassa o 
ambiente educacional do estado de São Paulo a partir do ano de 2008/2009 faz parte da implementação 
da Proposta Curricular. O material foi implantado em todas as séries e disciplinas do Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio, com o intuito de trabalhar habilidades importantes para a aquisição da competência 
leitora e escritora. O objetivo desta pesquisa é compreender as dimensões discursivas dos textos que 
servem como suporte da aprendizagem no Caderno do 9º ano e verificar a persuasão textual no processo 
de ensino dos conteúdos e das habilidades específicas para a série/ano. A pesquisa orienta-se por 
procedimento de natureza exploratória realizada de forma qualitativa a partir de abordagens teórico-
metodológicas nas áreas da educação e da semiótica, correlacionando fatos linguísticos com fenômenos 
da estrutura social em que vivemos. Obtemos, como resultado da pesquisa, a dimensão analítica desse 
material e o apontamento de possíveis falhas em sua implementação. 
 
 
Cód. 10275 

Da Política à realidade: reflexão sobre a Humanização em uma instituição hospitalar 
VERÍSSIMO, Daniela Maria Maia 
SILVA, Evaldo Ferreira 
Universidade Estadual Paulista UNESP/ASSIS 
Este artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre a implementação de Políticas Públicas em 
Saúde no Brasil, especialmente a Lei Orgânica do SUS, a Política Nacional de Humanização e o Programa 
Nacional de Humanização do Atendimento Hospitalar. Tal reflexão foi motivada pela prática em Psicologia 
Hospitalar vivenciada durante o estágio de formação de Psicologia da FAP/Tupã, em uma instituição 
hospitalar de uma cidade de pequeno porte, do interior do Estado de São Paulo. A instituição destinada ao 
atendimento de pacientes conveniados ao SUS ou financiamento particular abrigou o estágio onde foram 
realizados atendimentos aos pacientes internados bem como familiares, acompanhantes, cuidadores e 
colaboradores da instituição. O exercício da prática de estágio permitiu a observação do cotidiano da 
instituição e o trabalho dos profissionais, assim como, observar que na prática o atendimento aos 
pacientes se distancia do proposto nas Políticas Públicas de Saúde instauradas no país. Assim, mais que 
apresentar impasses e lacunas observadas na realidade hospitalar, em relação aos proposto nas Políticas 
Públicas, como conclusão buscamos potencializar a reflexão necessária para que da lacuna entre a Política 
Pública e a realidade do trabalho hospitalar, novos sentidos e práticas possam ser criadas em Saúde e 
Políticas Públicas relacionadas. 
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Cód. 10265 

Diferenças raciais e conflitos entre adolescentes: a proposta de trabalho da escola 
SILVA, Rutineia Cristina Martins 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ituverava 
O presente trabalho é fruto de pesquisa realizada para elaboração de tese de Doutorado em Serviço Social 
intitulada “Escola e questão racial: a avaliação dos estudantes”, vinculada à UNESP e defendida em 2013. 
Para a realização do trabalho, foram ouvidos alunos, professores e gestores das escolas pesquisadas, 
sendo que para a escrita deste artigo, o foco foi a resolução de conflitos, que se mostram de maneira 
constante nesta fase do desenvolvimento humano. Desta forma, o objetivo do texto foi avaliar como a 
escola resolve os conflitos ocorridos por conta da não aceitação das diferenças raciais entre os estudantes 
do 6º ano do ensino fundamental de duas escolas da rede estadual de ensino de Franca-SP. Para a 
obtenção de dados, utilizou-se de pesquisa de campo que envolveu entrevistas com duas professoras 
mediadoras atuantes nas escolas citadas, que descreveram o trabalho desenvolvido nas escolas situadas 
nas regiões norte e leste da cidade. A análise das respostas foi feita tendo como referência o método de 
análise de conteúdo. Quanto à modalidade da investigação, realizou-se pesquisa qualitativa, no intuito de 
revelar as concepções, sentimentos e emoções dos sujeitos envolvidos a respeito da mediação dos 
conflitos que envolvem as diferenças raciais e que são constantes na escola. Os resultados foram 
sistematizados a partir das respostas das professoras, de modo que se pode compreender que o trabalho 
feito por elas não se refere apenas as questões ligadas às diferenças raciais, mas um leque de questões de 
natureza física, estética e comportamental. 
 
 
Cód. 10149 

Direito à saúde, políticas públicas e escolhas orçamentárias 
URBAN, Renan Lucas Dutra 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Unesp, Campus de Franca 
O trabalho explora o tema da eficácia do direito constitucional à saúde em face das limitações fáticas e 
jurídicas representadas pela “reserva do possível”. O problema enunciado é a incapacidade financeira 
estatal para prover todas as prestações positivas que compõem o objeto deste direito, bem como a 
ilegitimidade democrática do Poder Judiciário para controlar políticas públicas e decidir sobre escolhas 
orçamentárias. O objetivo geral foi investigar a possibilidade de reconhecimento de um direito subjetivo 
público a prestações de saúde com base tão somente na norma constitucional que o define, isto é, 
independentemente de uma interpositio legislatoris ou de uma ação administrativa específica. Concluiu-se 
que a possibilidade de se compelir o Estado a entregar as prestações de saúde não previstas em políticas 
públicas depende da demonstração da essencialidade do bem ou serviço pleiteado. A tese central é a de 
que as prestações materiais compreendidas no núcleo essencial do princípio da dignidade humana, ou 
mínimo existencial, não estão sujeitas a condições fáticas ou jurídicas, devendo ser realizadas pelo Poder 
Público em caráter definitivo. 
  
 
Cód. 10237 

Discussões sobre alfabetização lúdica e sua aplicação em uma escola infantil de Franca-
SP 
BARBOSA, Vanessa Cintra Alves 
NEVES, Sandra Patrícia das 
UNIFRAN - Universidade de Franca 
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Este trabalho tem como objetivo conhecer as práticas de alfabetização lúdica que são utilizadas pelas 
professoras do pré 2 da escola de educação infantil de Franca. Este tema foi escolhido, pois é crescente no 
meio acadêmico e na prática da educação o reconhecimento de que a escolaridade nos anos iniciais da 
vida da criança deve ter como foco atividades que envolvem a ludicidade e desta maneira, levem em conta 
suas características, proporcionando assim seu desenvolvimento integral e uma alfabetização mais 
envolvente para as crianças, visto que esta trabalha com jogos e brincadeiras. Adotou-se como 
metodologia a pesquisa qualitativa que envolveu a análise do projeto político pedagógico do pré 2 da 
escola estudada, proporcionando o contato e conhecimento das práticas lúdicas adotadas. Com a 
pesquisa, constatou-se que a escola possui diversas atividades lúdicas visando a alfabetização, que 
envolvem jogos, brincadeiras e práticas envolventes comprovando assim a efetividade de tais práticas 
pelas professoras entrevistadas. Neste contexto, o trabalho alcançou os objetivos propostos permitindo 
uma reflexão dos diversos autores. 
 
  
Cód. 10239 

Ética nas Organizações 
PALERMO, Maria Laura Queiroz* 
CORREA, Daniel Zamboni* 
FADEL, Bárbara 
Centro Universitario Municipal de Franca 
O objetivo deste artigo é explorar e discutir os benefícios gerados à organização quando a observação da 
sustentabilidade e responsabilidade social são presentes em suas práticas, considerando as mudanças em 
seus impactos econômicos e sociais. Esta pesquisa foi fundamentada em sua essência nos conceitos 
apresentados nas produções de BOFF (2003), KOHLBERG (1969) e SROUR (1998 e 2000). Os aspectos 
históricos e o desenvolvimento das concepções de moral e ética foram fundamentados a partir da obra de 
PASSOS (2004). Para o desenvolvimento deste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica procurando 
descrever aspectos da ética e da corrupção. Foi apresentado um acontecimento envolvendo organizações 
internacionais evidenciando diferenças culturais de padrões éticos. Desenvolveu-se uma pesquisa 
exploratória apresentando a evolução das concepções de ética e moral ao longo da história da 
humanidade. Pôde-se constatar que o sucesso das organizações atuais tem se dado cada vez menos pela 
produção de produtos de baixo custo e cada vez mais está relacionado a uma postura ética e de 
sustentabilidade partindo das mesmas. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10268 

Experiências e vivências da marca tip toey joey: construção de cenários de 
desenvolvimento 
LUZ, Naomi de Melo Marcondes 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
ANDRADE, Natalie Rodrigues Alves Ferreira de 
Centro Universitário Municipal de Franca- Uni-FACEF 
O presente artigo tem por finalidade analisar a contribuição da marca de calçados infantis Tip Toey Joey 
para o desenvolvimento do polo calçadista da cidade de Franca/SP, além de relacionar as ações ligadas ao 
design e aos processos de inserção da marca no mercado, com o desenvolvimento. As autoras encontram, 
no destaque nacional e internacional da marca e em seu design, a justificativa para um aprofundamento 
no estudo. Como metodologia de pesquisa, utiliza-se da pesquisa bibliográfica, além de informações 
extraídas de fontes documentais para um maior conhecimento, reflexão e abordagem qualitativa de dados 
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sobre fenômeno do desenvolvimento - apoiado em definições e propostas de autores como VEIGA (2005), 
FRANÇA, SILVA E VAZ (2012) e COSTA (2014) - e questões pertinentes ao design com o suporte em autores 
como CARDOSO (1998; 2006; 2012), LOBACH (2001), KRUKEN (2009) e ANDRADE (2012). Foi realizada, 
para maior compreensão da pesquisa, uma entrevista semiestruturada com a sócia-fundadora da marca 
Tip Toey Joey, Ana Cláudia McInerney. Como resultado da pesquisa, foi possível verificar a importância da 
atuação da marca Tip Toey Joey em parceria com fornecedores de matérias primas e componentes com 
foco no desenvolvimento do calçado infantil, proporcionando a formação de uma mão-de-obra 
especializada no segmento para atender as necessidades deste mercado, vislumbrando, com isso, a 
criação de um diferencial pautado no design e sua cultura que pode-se, então, entender, como um 
importante impulsionador de um desenvolvimento emancipatório. 
  
 
Cód. 10193 

Economia Solidária e Reforma Psiquiátrica: Alternativas de autonomia a usuários da 
Saúde Mental 
SERRA, Luiza Mendes Dias* 
MANTOVANI, Almir 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho Franca 
A economia solidária vem como resposta na década de 90 ao desemprego resultante das crises financeiras 
como também o advento da tecnologia como substituição da mão de obra. Segundo Paul Singer (2002), a 
economia solidária tem em seus alicerces a cooperação e a coletividade. A luta anti-manicomial e a 
economia solidária surgem em conjunto, contra a exclusão social e também econômica. Aqueles que são 
excluídos, em busca de autonomia, constroem formas de produção, as redes de troca e entidades 
representativas. Como alternativa para aqueles indivíduos em sofrimento mental, a EcoSol se apresenta 
como forma de desenvolver e planejar o próprio trabalho e sua auto-gestão. A reforma psiquiátrica busca 
a inclusão não só social, mas também econômica, e neste ponto a economia solidária vem para agregar. O 
presente artigo tem como objetivo geral investigar a relação que se cria entre o movimento de reforma 
psiquiátrica, que inicia-se no Brasil ao fim dos anos 70, em um contexto de redemocratização brasileira e 
movimentos políticos-sociais e a geração de trabalho e renda através do artesanato, nos alicerces trazidos 
pela EcoSol como uma estratégia de reabilitação psicossocial para aqueles que são usuários da saúde 
mental. Além disso, este artigo busca associar a produção da arte como maneira de geração de renda 
estimulada pela criação dos CAPS (Portaria GM 224/92), como afirmação da inclusão e empoderamento 
daqueles em sofrimento mental. 
* Bolsista PROEXT 
  
 
Cód. 10257 

Educação Financeira: caminho para o Desenvolvimento Sustentável 
NASCIMENTO, Aline Pimenta* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca 
Em tempos atuais, um dos principais temas das agendas governamentais em todo o mundo, é a 
preocupação com o meio ambiente. Mediante o aumento populacional, a elevação do consumo e a 
pressão sofrida pelos recursos naturais em níveis globais, a necessidade de atitudes sustentáveis faz-se 
mais do que urgentes. Para que o planeta sobreviva, é preciso o despertar de consciência e a renovação de 
antigos hábitos. Diante desse cenário, o presente artigo tem por objetivo demonstrar como a educação 
financeira pode contribuir para o desenvolvimento sustentável, atribuindo autonomia às pessoas para que 
possam tomar decisões mais assertivas em relação ao consumo e seu impacto econômico, social e 
ambiental perante a sociedade. A escolha do tema justifica-se pela extrema relevância para o cenário 
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internacional, bem como para o nacional, em face da crise que atualmente assola o país e o elevado nível 
de endividamento das famílias brasileiras. O trabalho foi desenvolvido principalmente sob as perspectivas 
de Furtado (1974), Bauman (1999), Sen (2010), Marcial (2015) e alguns autores pertinentes ao tema 
educação financeira, como Jacob et. al. (2000) e D’Aquino (2008). Para tanto, a construção dessa discussão 
teórica de caráter exploratório teve como método de investigação científica a pesquisa bibliográfica. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10303 

Efeitos jurídicos da ruptura de relações afetivas diversas do matrimônio 
ALMEIDA, Henrique Lima de 
LONGO, Gabrielle Ota 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O presente texto tem o especial fito de investigar a possível responsabilização cível provinda da ruptura de 
relações afetivas ora não expressamente previstas no ordenamento jurídico pátrio, bem como atentar 
para aqueles efeitos produzidos pelo rompimento da união estável, distinguindo este instituto do assim 
chamado “namoro”. Para tanto, exploraram-se os contornos, agora flexibilizados, da teoria clássica da 
responsabilidade civil subjetiva. No âmago da aludida responsabilização, a investigação se debruçou sobre 
a Teoria da Chance Perdida, construção doutrinária vanguardista, cuja aplicabilidade ao Direito de Família 
é fato amplamente reconhecido pelos pretórios e cadeiras acadêmicas. Finalmente, o texto se desdobra 
na análise jurídica da ruptura das relações afetivas diversas do casamento, discorrendo acerca da 
responsabilização pela quebra dos esponsais, bem como sobre a distinção entre união estável e “namoro”, 
enfatizando as consequências de tal distinção no tocante aos efeitos gerados pelo advento do fim destas 
relações. 
  
 
Cód. 10226 

Enraizamento da educação das relações étnico-raciais na escola: desafios para a 
implementação da lei nº 10.639/03 
NASCIMENTO, Daniele Galvani do 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O presente trabalho propõe a avaliação de uma política pública educacional e tem como foco investigar a 
implementação da lei federal nº 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de história e cultura 
africana e afro-brasileira nas escolas de educação básica, na rede municipal de uma cidade situada no 
interior do estado de São Paulo. De caráter qualitativo, a pesquisa busca realizar levantamento 
bibliográfico e documental a respeito da temática, usando como referência autores como Cavalleiro (2001) 
e Munanga (1996, 2005), além de uma pesquisa de campo, utilizando como base indicadores qualitativos 
apresentados por Gomes (2012). O objetivo é averiguar: a concepção e o conhecimento dos professores a 
respeito da lei, as práticas pedagógicas desenvolvidas, de que forma o currículo apresenta a temática da 
história e cultura africana e afro-brasileira, o material de apoio disponível e o apoio e supervisão da rede 
de ensino, de forma a obter subsídios para a análise e avaliação do grau de enraizamento da lei. Junto a 
isso, propor a reflexão e compreensão da escola como um espaço que possibilita o respeito e a tolerância 
à diversidade racial e pluralidade cultural, e o enfrentamento do racismo e da discriminação. Espera-se, ao 
final da pesquisa, a proposição de um projeto que possa auxiliar professores na efetivação da educação 
das relações étnico-raciais, contribuindo para a implementação da lei. 
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Cód. 10244 

Especialização em Educação e Tecnologias: uma análise sobre a proposta de formação e 
sobre a organização do trabalho docente no curso 
VELOSO, Braian Garrito* 
MILL, Daniel Ribeiro Silva 
Universidade Federal de São Carlos 
A Educação a Distância (EaD) tem crescido exponencialmente nas últimas décadas, de forma que, 
concomitantemente a esse crescimento, têm surgido diversas questões de pesquisa, tanto no que se 
refere à utilização de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, como à forma como está 
organizado o trabalho docente nessa modalidade. Nessa perspectiva, este trabalho visou compreender, 
dentre outras coisas, o modelo do curso de especialização em Educação e Tecnologias (Edutec) da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que teve início no segundo semestre de 2016 e busca trazer 
uma proposta arrojada de formação. Além do Projeto Político-Pedagógico (PPP), buscou-se compreender 
como está organizado o trabalho docente por meio do próprio PPP e também das experiências do autor 
que atua como docente e tutor virtual no curso. A metodologia utilizada foi qualitativa. Como conclusão, 
verificou-se que de fato o Edutec se apresenta como bastante ousado em sua proposta de formação, 
embora o próprio PPP reconheça que ajustes podem e serão feitos no decorrer das ofertas. No que 
concerne à organização do trabalho docente, inferiu-se que, na oferta a distância, o curso traz diversos 
profissionais docentes e não-docentes engajados no processo de ensino-aprendizagem, sendo que na 
oferta presencial, ao menos no que está descrito no PPP, apenas um professor é responsável por diversas 
atividades que à distância seriam fragmentadas e divididas, embora existam profissionais de apoio técnico, 
por exemplo, auxiliando também na oferta presencial. 
* Bolsista Capes 
  
 
Cód. 10326 

Estatuto do idoso e estatuto da igualdade racial: e os idosos negros? 
FOGARI, Maria Luisa da Costa 
Membro da Comunidade 
Este artigo objetiva mostrar a realidade dos idosos negros a partir da análise do Estatuto do Idoso e 
Estatuto da Igualdade Racial. Trata-se de um estudo teórico, fundamentado em referenciais sobre a 
temática em questão. Concluiu-se que o Estatuto do Idoso estabelece os direitos a todos os idosos, não 
levando em consideração as peculiaridades apresentadas pelos negros, reforçando o mito da igualdade 
racial. Enfim, destaca-se que é impossível dissociar a questão racial do Estatuto do Idoso e demais 
legislações para o segmento populacional que requer o respeito aos seus direitos, por meio do Estatuto da 
Igualdade Racial e especificamente da política de igualdade racial. 
  
 
Cód. 10289 

Estrutura Industrial Brasileira e Desenvolvimento Econômico no período de 2008 a 2015 
SOUZA, Elisângela Ângelo de* 
BRAGA FILHO, Hélio 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA UNIFACEF 
A implementação da indústria brasileira baseou-se na industrialização substitutiva de importações (ISI). O 
século XX foi marcado pelo desenvolvimento econômico através dos destacados avanços realizados no 
setor industrial. Diante disso, este estudo relaciona a estrutura industrial com o desenvolvimento 
econômico. O problema de pesquisa é indagar se a estrutura da indústria de transformação contribui para 
o desenvolvimento econômico. O objetivo geral consiste em analisar a estrutura industrial de 
transformação brasileira e verificar o comportamento do índice de emprego e salários no período de 2008-
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2015. A metodologia adotada apoiou-se na pesquisa bibliográfica e de cunho quantitativo, com utilização 
de dados estatísticos relacionados à economia e à indústria de transformação. Neste estudo observou-se 
que a estrutura industrial brasileira sofre constantes modificações e abruptas reduções, acarretando 
quedas significativas nas exportações, acompanhadas de quedas no índice de emprego e salários da 
atividade da indústria de transformação. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10137 

Estrutura de concreto armado em situação de incêndio 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes* 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
O concreto armado é um material que ainda não foi totalmente esclarecido. Cientistas e pesquisadores 
continuam buscando formas para solucionar métodos de prevenção do desempenho deste material, 
utilizado como elemento estrutural, considerando suas propriedades e desempenhos mecânicos. As 
estruturas de concreto armado perdem suas propriedades mecânicas, diminuindo assim, sua 
funcionalidade, quando submetidos em situação de incêndio, podendo causar catástrofes. Os edifícios 
podem chegar ao colapso, quando seus elementos estruturais reduzem suficientemente sua rigidez 
quando submetidos a elevadas temperaturas. Para este trabalho é analisado o comportamento de uma 
viga de concreto armado, conforme suas propriedades mecânicas e térmicas, seguindo o método tabular e 
as normas brasileiras. É indiscutível a importância da segurança de edificações em situação de incêndio, 
para garantir a integridade da vida de pessoas e de interesses patrimoniais. A pesquisa tem como objetivo 
demonstrar os riscos de perda de vida e de patrimônio devido a incêndios em edifícios de estruturas de 
concreto armado, mostrando a importância da segurança contra os riscos de incêndio, para o 
dimensionamento de estruturas de concreto armado. A metodologia desta pesquisa se baseia em 
métodos exploratórios (levantamento bibliográficos), descritivos (descrever diretrizes conforme ABNT NBR 
15200 - Projeto de Estruturas de Concreto em Situação de Incêndio) e qualitativos, buscando pesquisas 
experimentais como modelos numéricos de análise tabular de uma viga de concreto armado. Segundo 
Silva (2012) o objetivo das regulamentações modernas de segurança contra incêndio é garantir a proteção 
da vida e evitar que os incêndios possam se propagar para fora dos compartimentos do edifício. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10224 

Estudo da sustentabilidade empresarial em empresas privadas da região de Franca 
sobre a ótica da inovação 
CARLONI, Alessandro Ramos* 
FATEC Franca Dr. Thomas Novelino 
A região administrativa de Franca é considerada uma das mais prósperas do Estado de São Paulo e do 
Brasil, apresentando índices consideráveis de desenvolvimento social e ambiental. É uma região não 
somente industrial, mas também agrícola e comercial, gerando renda e emprego para mais de 200 mil 
pessoas em 23 municípios da região que é habitada por mais de 700 mil pessoas. Considerando-se o 
momento e o grau de exigência das empresas com relação à sustentabilidade, este trabalho justifica-se 
pela importância do tema e também para mostrar evidências das empresas regionais com relação aos 
possíveis impactos dos concorrentes e sua competitividade. Esta pesquisa teve como objetivo identificar e 
analisar as principais ações desenvolvidas pelas empresas pesquisadas da região em prol da 
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sustentabilidade e as inovações adotadas. O método de abordagem foi qualitativo e quantitativo, sendo 
utilizada a revisão teórica de forma exploratória, e um questionário impresso que foi aplicado em 7 
indústrias privadas de médios (4) e grandes (3) portes da região de Franca conforme levantamento e 
disponibilidade. Como resultado verificou-se que a maioria das empresas adotam algumas medidas de 
cunho social e ambiental em prol da sustentabilidade empresarial, como segurança e saúde, práticas 
trabalhistas e regulações ambientais, porém não inovam além do exigido pela legislação e também pela 
sociedade. Muitas realizam ações pontuais e se preocupam mais em cortar custos que agregar valor 
através da sustentabilidade. Percebe-se que o entendimento do conceito de sustentabilidade não é claro 
para estas empresas, agindo muitas das vezes relacionadas ao meio ambiental exclusivamente. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10192 

Estágio Supervisionado em Serviço Social e a Formação Profissional: desafios e lutas 
FACHINA, Andreza Mendes 
PIANA, Maria Cristina 
Universidade Estadual Paulista "Julio Mesquita Filho" - Campus Franca 
Este estudo objetiva refletir a importância do estágio supervisionado como momento fundamental de 
ensino e aprendizagem na formação profissional. O estágio supervisionado é a primeira aproximação do 
estudante com o trabalho do assistente social, é no estágio que o estudante tem contato com população 
usuária e possibilidade de apreender o movimento dialético da realidade relacionando teoria e prática 
transformando – a em práxis. Portanto o estágio deve estar embasado em uma formação profissional de 
qualidade que possibilite decifrar a realidade e construir estratégias de trabalho criativas, ser critico e 
propósito diante de um modelo de sociedade alicerçado na divisão de classes. 
 
 
Cód. 10201 

Famílias, entre o público e o privado: a monoparentalidade e a necessidade de políticas 
públicas 

RODRIGUES, Edwirges Elaine 
ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira 
UNESP FRANCA 
O direito de família vem enfrentado inúmeras transformações, perante uma sociedade que se modifica a 
cada dia. Com o decorrer da história ocorreu uma renovação dos valores sociais, valorizando a partir de 
então, o aspecto da afetividade das relações familiares. Desta forma, o modelo tradicional de família, 
constituído pelo casamento entre homem e mulher, cedeu espaço às novas configurações de famílias 
conjugais e parentais. Atualmente existem famílias formadas por uniões estáveis hetero e homoafetivas, 
casamento homoafetivo, multiparentalidade, socioafetividade, monoparentais, dentre outras que surgem 
a cada dia. Deve-se frisar que, mesmo o direito de família pertencendo ao âmbito privado, o Estado tem a 
obrigação de proporcionar os recursos necessários ao bom desenvolvimento das famílias (art. 226, CF), 
através de políticas públicas. O objeto de estudo desta pesquisa resume-se às famílias monoparentais, 
reconhecidas constitucionalmente (art. 226, § 4, CF), em cumprimento ao princípio da igualdade. Tais 
famílias são compostas por apenas um dos genitores e seus filhos, assim, sua formação pode ocorrer 
através de divórcio, viuvez, adoção unilateral e reprodução independente. Haja vista as inúmeras 
dificuldades enfrentadas por estas famílias, faz-se necessária a intervenção dos governos através da 
criação de políticas públicas que amparem o genitor que se responsabiliza isoladamente pelo filho, 
proporcionando-lhe apoio financeiro, alimentar, de saúde, educacional e psicológico. Através pesquisa 
bibliográfica, desenvolvida pelo método dedutivo, buscou-se abordar a necessidade da aplicação de 
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políticas governamentais, com a finalidade de suprir todas as dificuldades enfrentadas pelas famílias 
monoparentais, alcançando assim, a dignidade humana e o equilíbrio necessário de seus membros. 
  
 
Cód. 10329 

Fertilizantes Organominerais Sustentáveis a Partir de Resíduos Sólidos do Setor 
Coureiro-Calçadista da Cidade de Franca/SP 
SOUSA, Joana D'arc Félix de 
SOUSA, Wesley José de 
ETEC Prof. Carmelino Corrêa Júnior (Centro Paula Souza) 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos sancionada em 2010 instituiu aos geradores de resíduos industriais 
uma iniciativa bastante simples, que é reduzir os resíduos gerados e, naturalmente reciclar (ou destinar 
para reciclagem), fazendo com que estes resíduos transformem-se novamente em matéria prima, 
poupando recursos naturais. Essa matéria legislativa visa promover mudanças de postura na cadeia 
produtiva do couro e calçado, cuja disposição final acarreta diversos riscos ao meio ambiente e à saúde 
humana. Devido ao elevado teor de nitrogênio presente nos resíduos sólidos do setor coureiro-calçadista, 
desenvolvemos uma relação de simbiose industrial entre os setores coureiro-calçadista e o agrícola da 
cidade de Franca/SP. Investigamos as características dos resíduos e verificamos que devido aos elevados 
teores de sulfeto nos resíduos de ribeira, e de cromo nos resíduos de curtimento e acabamento molhado, 
os mesmos não podem ser aplicados diretamente em áreas de uso agrícola devido às suas características 
de inibição da degradação da matéria orgânica e por se tratarem de resíduos que não proporcionam 
benefícios agrícolas. Para reduzir os impactos ambientes e tornar esses resíduos em importantes fontes de 
nutrientes para o setor agrícola, realizamos o reaproveitamento dos mesmos, cujos produtos derivados 
resultantes (fertilizantes organominerais, colágeno, sulfeto de sódio, hidróxido de cromo e corantes) 
tornaram-se fatores de entrada de vários seguimentos industriais, não como fonte de energia, mas como 
valor agregado. Os novos fertilizantes apresentaram, até o momento, resultados promissores nas culturas 
de alface, café e milho e, principalmente, ofereceram uma destinação nobre a esses resíduos altamente 
agressivos ao meio ambiente. 
  
 
Cód. 10219 

Formação Docente: Reflexões sob a luz da Interdisciplinaridade e da Complexidade 
SUCCI, Simone Cristina* 
Faculdade de Barretos - UNIBARRETOS 
Este trabalho tem o objetivo de refletir, sob o olhar do coordenador pedagógico, um ciclo de formação 
docente, realizado no ano de 2014, numa escola pública estadual paulista. As reflexões sobre esse ciclo se 
apoiaram nos aportes teóricos da Complexidade (MORIN, 2005a, 2005b, 2005c, 2008) que postulam que 
os saberes são tecidos juntos e sua inter-relação com a religação de saberes interdisciplinares (FAZENDA, 
2008). Tais paradigmas nos levam a refletir acerca da emergência da interdisciplinaridade dentro de uma 
visão complexa no contexto da pesquisa em educação. Utilizamos, como metodologia, a leitura e 
discussão de textos, a elaboração de aulas na perspectiva interdisciplinar e, como instrumento de coleta 
de dados, um relato de experiência de cada participante. Pudemos constatar que a interdisciplinaridade, 
no viés da complexidade, possibilitou aos professores o repensar de suas práticas numa nova perspectiva. 
Dessa forma, o paradigma da Complexidade e os conceitos de Interdisciplinaridade foram fundamentais 
por trazer o aparato teórico e prático de como trabalhar e lidar com o vínculo que existe entre as 
disciplinas, reconhecendo o valor do trabalho em equipe bem como a importância que uma disciplina tem 
em relação às outras, no sentido de agregar valores aos conteúdos, tornando as aulas interessantes ao 
aluno. 
* Bolsista CNPq 
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Cód. 10328 

Fundo de garantia por tempo de serviço: benefício para quem? 
SOUZA, Willian Alves da Cruz 
ALVARENGA, Fabiana Cristina da Silveira* 
SILVA, Igor Antonio Costa 
JANUÁRIO, Giulianna Scalli Leme 
Instituto Federal do Sul de Minas Campus Passos Pólo São Sebastião do Paraíso 
O fundo de garantia por tempo de serviço regido pela lei nº 8.036, de 11/05/90 tem como o intuito de 
proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Ele funciona como uma "poupança" depositada pelo 
empregador. O valor referente a esse deposito é de 8% do salário bruto do trabalhador, lembrando que o 
mesmo não é descontado do salário do empregado. A justificativa pelo qual foi abordado esse tema nesta 
pesquisa é a seguinte questão, o FGTS foi criado realmente para beneficiar o trabalhador ou para beneficio 
do estado? Pois os trabalhadores que tem saldo junto ao FGTS não podem alocar o dinheiro depositado, 
estando, portanto, obrigados a manter seu patrimônio na conta vinculada ao fundo, até que se encontrem 
em uma das situações previstas pelo citado artigo 20 da Lei 8.036/90, podendo, então, sacar o valor. bem 
como o valor de rendimento do mesmo. O resultado desta pesquisa tem como objetivo mostrar com 
transparência a realidade do beneficio proposto pelo governo bem como a sua forma de rendimento já 
que A correção mensal dos depósitos do FGTS compreende a aplicação de duas taxas que correspondem a 
diferentes objetivos. Uma dessas taxas diz respeito à correção monetária dos depósitos nas contas 
vinculadas, e acontece através da aplicação da Taxa Referencial (TR) que é o fator de atualização do valor 
monetário do FGTS, vigente desde 1991. A segunda refere-se à valorização do saldo do FGTS por meio da 
capitalização de juros à taxa de 3% ao ano. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10306 

Globalização: uma fórmula discursiva nos cadernos do professor de Geografia do Estado 
de São Paulo 
GUIRALDELLI, Talita de Carvalho 
RODRIGUES, Marília Giselda 
Universidade de Franca - Unifran 
Um dos caminhos para se compreender os discursos e o modo pelo qual os debates sobre as relações 
sociais têm se desenvolvido é recorrer ao estudo das fórmulas discursivas e suas variantes, tal como 
proposto pela linguista francesa Alice Krieg-Planque. Tais fórmulas são sequências verbais, formalmente 
demarcáveis e relativamente estáveis, que começam a funcionar nos discursos produzidos no espaço 
público como expressões ao mesmo tempo partilhadas e polêmicas. Nesta pesquisa, o objetivo é estudar o 
modo como circula a fórmula globalização e suas possíveis variantes nos seis volumes do Caderno do 
Professor de Geografia do Ensino Médio da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. 
Busca-se refletir sobre a circulação da fórmula e como ela mobiliza a atuação do professor e o pensar do 
aluno sobre esse processo em constante evolução no cenário contemporâneo. Trata-se de pesquisa 
qualitativa e de natureza exploratória. A partir da leitura e análise do material que compõe nosso corpus 
de pesquisa buscaremos compreender os efeitos de sentido construídos pela fórmula discursiva 
“globalização” e suas possíveis variantes, com base no instrumental teórico e analítico da Análise de 
Discurso de linha francesa. 
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Cód. 10255 

Impacto Social De Egressos Do Curso De Pedagogia (Modalidade A Distância): um 
estudo em andamento 
LOURINHO, Anamelia Cardoso Guasti 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Universidade de Uberaba 
Atualmente a grande procura pelos cursos de Educação a Distância (EaD) tem movimentado diferentes 
setores de capacitação e formação profissional, principalmente na área da Educação. Na busca de 
conhecimento deste impacto social no desenvolvimento regional, busca-se nesta pesquisa, coletar 
informações sobre o aluno egresso no curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância, 
averiguando seu perfil, sua empregabilidade e absorção no mercado de trabalho. A pesquisa será de 
caráter bibliográfico e investigativo, fará um breve panorama sobre o cenário atual e políticas públicas de 
EaD no Brasil, em especial na região da cidade de Franca. Os dados serão coletados mediante questionário 
junto aos alunos egressos. Como resultado buscar-se-á relacionar a instituição de ensino superior e seus 
atores, explorando o conhecimento acadêmico e seu impacto no desenvolvimento social. 
 
  
Cód. 10310 

Inovação e políticas culturais como incentivo à apropriação cultural em equipamentos 
culturais: aporte teórico 
TOMAZ, Washington Luiz 
RASTELI, Alessandro 
BOTELHO, Aline 
Universidade Estadual Júlio de Mesquista Filho - UNESP, Campus Marília 
O século XXI traz múltiplos desafios no que tange à democratização cultural no Brasil. O sentido da 
democratização está na ampliação ao acesso de bens culturais, para que haja a apropriação de 
instrumentos de expressão e possa ser construído uma consciência crítica diante do mundo moderno. Ao 
balizar essas questões, o objetivo está em relacionar as políticas culturais como um diferencial à inovação 
em equipamentos culturais. Trata-se de pesquisa bibliográfica, cujos procedimentos metodológicos foram 
voltados para uma análise em relação às políticas culturais voltadas à inovação, podendo ser 
implementada nos diversos equipamentos culturais como bibliotecas, centros de cultura, galerias de artes, 
associações esportivas, grêmios e demais aparelhos culturais. A diversificação dos meios de acesso aos 
bens e serviços culturais tem sua emergência na contemporaneidade em novas formas de apropriação 
cultural, apontando para a elaboração de políticas culturais objetivando-se a inovação, como novos 
caminhos para o acesso ao conhecimento. 
  
 
Cód. 10250 

Impasses econômicos, éticos e políticos na realização de uma pesquisa científica em 
Reprodução Humana Assistida 
MACHADO, Cynthia Silva 
ENGLER, Helen Barbosa Raiz 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquista Filho" 
Vários são os desafios que um pesquisador(a) depara ao se propor à realização de uma pesquisa científica 
no Brasil. Eles perfazem pontos de ordem econômica, ética e até mesmo política. Este artigo desenvolve 
algumas reflexões acerca da viabilidade de uma pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, tendo como tema: Bioética na 
Reprodução Humana Assistida (RHA): os impactos éticos e emocionais no destino de embriões 
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excedentários. A infertilidade é conceituada como ausência de gravidez após um ano de exposição sexual. 
A RHA é um conjunto de procedimentos tendentes a contribuir na resolução dos problemas da 
infertilidade humana, facilitando o processo de procriação quando outras terapêuticas ou condutas 
tenham sido ineficazes para a obtenção de gravidez desejada. Embora haja a orientação do Conselho 
Federal de Medicina de que haja profissional psicólogo no acompanhamento de pacientes em tratamento 
na RHA, percebemos que a Psicologia ainda tem muito a conquistar na construção de seu espaço de 
trabalho, especialmente no que diz respeito à pesquisa científica. O estudo realizado teve uma abordagem 
qualitativa, descritiva, bibliográfica, documental, exploratória e de campo, tendo como método, o 
hermenêutico-dialético 
 
 
Cód. 10171 

Indicações Geográficas Brasileiras: Desenvolvimento Econômico Regional Através da 
Proteção da Propriedade Intelectual 
ANDRADE, Victor Luiz Pereira de* 
CANAVEZ, Luciana Lopes 
Universidade Estadual Paulista, "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
O presente artigo aborda o instituto legal da indicação geográfica, um signo distintivo de caráter difuso 
que visa dar segurança à veracidade da origem de um produto ou serviço, além de valorizá-lo e protegê-lo 
contra possíveis fraudes e outras violações de direitos da propriedade intelectual. São reconhecidos dois 
gêneros de indicações geográficas: indicação de procedência e denominação de origem. Nacionalmente, o 
processo de reconhecimento de tais signos se intensificou somente a partir de 2010, sendo que a 
crescente busca do mercado pelo reconhecimento dessas aumenta a importância de se explorar as teorias 
jurídicas e econômicas que abordam o tema, uma vez que se trata de um instrumento de 
institucionalização da reputação de produtos, que possui imenso potencial para a geração de 
desenvolvimento a nível regional. O reconhecimento de indicações geográficas traz prestígio e segurança 
aos consumidores, ao passo que valoriza e protege seus produtores. A expansão econômica decorrente de 
indicações geográficas se deriva de sua conformidade com o artigo constitucional que prevê proteção aos 
signos distintivos da propriedade industrial, cuja finalidade expressa consiste em gerar desenvolvimento 
econômico e tecnológico para o país. Neste artigo serão discutidas as previsões legais, a evolução e o 
impacto econômico do instituto, encerrados pela contextualização das indicações de procedência 
atualmente vigentes na cidade de Franca, São Paulo. 
* Bolsista FAPESP 
  
 
Cód. 10285 

Instrumentos Urbanísticos como refuncionalizadores de Patrimônios Históricos 
TELINI, Gabriela Giolo 
LEMOS, Maximiliano Engler 
BEVILACQUA, Lívia Barbosa 
Universidade de Franca - UNIFRAN 
Este trabalho tem como finalidade expor a forte influência que a globalização tem no desenvolvimento e 
na preservação de cidades e patrimônios históricos, assim como no direcionamento de seus fins e usos. 
Para evitar ou, ao menos, amenizar os malefícios causados pela indústria cultural contemporânea, tais 
como a especulação imobiliária, a segregação sócio-espacial e os vazios urbanos – que envolvem 
fortemente a conservação de edifícios históricos cuja essência está ligada ao pertencimento dos cidadãos 
à sua origem –, se é proposta a utilização de dispositivos legais de maneira que essas construções sejam 
refuncionalizadas cumprindo sua função social perante a coletividade. No entanto, essas intervenções 
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devem ser feitas de maneira a não afetar negativamente o ambiente, a economia ou a sociedade, e de que 
destas surjam outros fenômenos, como a gentrificação. 
 
 
Cód. 10324 

Interação social: efeitos e configuração espacial 
FALCHETI, Hermes Alexandry de Oliveira 
LEMOS, Maximiliano Engler 
Universidade de Franca 
O presente artigo tem como objetivo analisar e determinar de que forma a interação social interfere na 
convivência de pessoas, na qualidade de vida social, e como estimular esta interação através da 
configuração do espaço e ambientes de um projeto. Serão abordadas diversas formas de relação e 
interação entre pessoas, assim como seus benefícios, com foco no coletivo, no compartilhamento e em 
comunidades. Desta forma o artigo visa direcionar a atenção do leitor para a importância deste tema, 
abordado aqui como solução para diversos problemas que a sociedade enfrente hoje em dia, e combater o 
pouco interesse na configuração dos espaços em um projeto de arquitetura e/ou urbanismo. Os assuntos 
são vistos utilizando-se da Arquitetura e Urbanismo, além da Sociologia, a fim de compreender melhor o 
ser humano, e o que este precisa. Estudos renomados auxiliam na identificação da relevância das relações 
social, e mostram a interação social como, além de ferramenta desenvolvedora de comunidades e 
sociedades, também sendo sinônimo de qualidade de vida. 
  
 
Cód. 10151 

Lei Menino Bernardo e os desafios para a efetiva garantia dos direitos da criança e do 
adolescente 
LOPES, Karina Barbosa 
PÁDUA, Idiene Aparecida Vitor Proença* 
Membro da Comunidade 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei n. 
13.010/14 (Lei Menino Bernardo), assegurou-se às crianças e aos adolescentes o direito de terem uma 
educação sem a presença de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante, contrapondo desse modo 
uma cultura histórica de bater para ensinar. Pode-se dizer que houve algumas mudanças em nossa 
sociedade e o nosso ordenamento jurídico procurou dispensar uma atenção ainda maior à criança e ao 
adolescente, dando-lhes um tratamento especial e diferenciado. Contudo, segundo os dados estatísticos 
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, os direitos das crianças e dos adolescentes 
ainda continuam sendo violados, apesar de todo o esforço legislativo e político para erradicar qualquer 
forma de violência contra vítimas infanto-juvenis. Os objetivos deste trabalho são: demonstrar que a 
família é um recurso indispensável na formação da criança e do adolescente; tecer breves considerações 
históricas sobre a violência como método educativo; refletir sobre os aspectos intrínsecos e extrínsecos da 
Lei 13.010/2014, analisar os dados estatísticos oficiais sobre a violação de direito humanos infanto-juvenis 
após a aprovação da Lei 13.010/2014. Para tanto, foi empregado o método lógico-dedutivo e as técnicas 
de pesquisa utilizadas foram a bibliográfica e a documental. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 10272 

Levantamento Preliminar da Herpetofauna, com o Desenvolvimento da Expansão 
Urbana no Entorno do Jardim Zoobotânico de Franca, São Paulo, Brasil 
SIQUEIRA, Hatus de Oliveira 
NEVES, Gabriela Martins 
MELO, Alex Luiz de Andrade 
PINA, Ligia Ferracine 
Universidade de Franca 
Levantamentos herpetofaunísticos em áreas urbanas destinadas à conservação são importantes, pois 
evidenciam a presença do grupo alvo em ambientes modificados pelo homem. O conhecimento da riqueza 
da fauna nesses ambientes pode ser útil para a adoção de medidas e elaboração de projetos de educação 
ambiental em benefício da conservação das espécies e da preservação de fragmentos naturais em 
perímetro urbano, possibilitando estratégia de conservação da biodiversidade no desenvolvimento 
econômico. O presente estudo foi realizado para a elaboração de uma lista preliminar taxonômica das 
espécies da Herpetofauna do Jardim Zoobotânico do Município de Franca, São Paulo, Brasil; Considerando 
a expansão urbana no seu entorno. Utilizando métodos de busca ativa para o registro dos indivíduos e a 
elaboração de um gráfico de curva do coletor para avaliar a suficiência do método de estudo. O referencial 
teórico foi elaborado baseado nos autores Araujo et al., (2009), Haddad et al., (1998) silveira et al., (2010). 
  
 
Cód. 10316 

Lixo Eletrônico: Percepção e Expansão do Conhecimento sobre a Produção e sua 
Reutilização ou Descarte de Forma Apropriada 
SILVA, Alessandro Rodrigues da* 
PIRES, Daniel Facciolo 
Centro Universitário Municipal de Franca 
O avanço da tecnologia e o aumento do consumo dos equipamentos eletrônicos como celulares, 
computadores, notebooks, entre outros, que em pouco tempo se tornam obsoletos, acarretam um 
crescimento na produção de lixo eletrônico, surgindo, assim, uma preocupação com a reutilização e/ou 
descarte de forma correta, para tentar minimizar o impacto no meio ambiente. Este trabalho tem como 
objetivo trazer a percepção e contribuir para a expansão do conhecimento sobre a produção de lixo 
eletrônico e a sua reutilização ou descarte de forma apropriada. De modo a atingir estes objetivos, optou-
se pelo método qualitativo. O levantamento dos dados foi feito pela pesquisa de natureza exploratória-
bibliográfica e exploratória-documental. Como resultados, foram encontradas ações no Japão, em grandes 
multinacionais e até do poder público com a criação de leis e coleta do lixo eletrônico. As conclusões 
retiradas deste trabalho foram que, apesar da grande quantidade de lixo eletrônico produzido em todo o 
planeta, é possível evitar que dispositivos eletrônicos sejam descartados de qualquer modo, inclusive 
obtendo benefícios com o lixo.descartado, como a geração de novos empregos. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10212 

Maternidade e Cárcere 
ALMEIDA, Henrique Lima de 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
LONGO, Gabrielle Ota 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
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Muitas das características que compõem o atual contexto da questão feminina encontram respaldo na 
reprodução de certos valores e representações sociais que se perpetuam no tempo, motivo pelo qual as 
políticas públicas se revelam como uma importante fonte de conquista de direitos e reconhecimento das 
diferenças. O presente trabalho propõe-se a oferecer uma contribuição no entendimento e 
problematização da relação entre o sistema prisional e algumas das particularidades do encarceramento 
feminino brasileiro face à inexistência de uma correspondência entre o expresso nos instrumentos legais e 
normativos que orientam as ações institucionais e a realidade que vivencia a mulher-mãe em situação de 
prisão. Sabendo que a função basilar do cárcere não tem mudado ao longo dos tempos, reputa-se urgente 
repensar as particularidades femininas na gestão prisional. 
  
 
Cód. 10159 

Movimento LGBT: a construção de sua trajetória no Brasil 
ANTUNES, Edney Wesley* 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
UNI-FACEF - CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE FRANCA 
O presente trabalho tem por objetivo compreender o inicio do movimento LGBT no Brasil e as motivações 
desse movimento. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir de textos escritos por 
teóricos do movimento LGBT. O início do Movimento Gay Brasileiro foi marcado pela opressão da Ditatura, 
assim os homossexuais que assumiam sua sexualidade buscavam uma forma de escapar do contexto da 
época, apresentando dificuldades para se organizarem; e ainda assim lutavam contra as regras 
heteronormativas. O movimento marca as necessidades internas de uma minoria que a princípio buscava 
apenas ser respeitada, e atualmente busca construir ou reconhecer seu espaço na sociedade. 
* Bolsista IC Uni-FACEF 
  
 
Cód. 10148 

Neurociência e Educação 
SILVA, Paula Ravagnani* 
OLIVEIRA, Josiani Julião Alves de 
RIBEIRO, Priscila Maitara Avelino 
FERREIRA, Adriana Aparecida 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UNESP-Franca-SP 
O artigo delineado tem por finalidade analisar e refletir acerca dos recursos da Neurociência na Educação 
em viés a qualidade em Educação, objetivando a formação de sujeitos participativos, questionadores, 
científicos e criadores, haja vista que, na atual conjuntura se materializam várias problemáticas e que 
requer ações transformadoras no âmbito econômico, social, estrutural, cultural, dentre outros. Assim, 
através da pesquisa bibliográfica em concordância com as considerações abordadas, houve o estudo das 
obras “Cem Bilhões de Neurônios” (2004) de Roberto Lent; “Neurociência e educação - como o cérebro 
aprende” (2011) de Ramon Cosenza e Leonor Guerra; “Neurociência e aprendizagem” (2007) de Elvira S. 
Lima; dentre outras. Segundo Lent (2004) os recursos da Neurociência em benefício à Educação se 
consolidam como promissora proposta, uma vez que, vêm comprovando cientificamente como o cérebro 
humano aprende no contexto da plasticidade cerebral. Nesta dimensão, Consenza e Guerra (2011) 
abordam a necessidade de práticas no processo ensino-aprendizagem de modo horizontal objetivando 
despertar a criticidade através de ações educativas lúdicas, artísticas, culturais, possuidoras de conteúdos 
visuais e concretos, desafiadoras, questionadoras e participativas. Portanto, enseja outra forma no 
processo ensino-aprendizagem aportada nos recursos da Neurociência na Educação para a formação de 
sujeitos questionadores e propositivos , bem como a importância da formação de professores, recursos e 
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investimentos necessários, em prol a uma Educação formadora de sujeitos autores de sua própria história, 
criativos e transformadores. 
* Bolsista Capes 
 
 
Cód. 10185 

Novas Tecnologias e Ensino de História: uma relação possível e necessária 
DAVID, Célia Maria* 
SILVA, Sebastião Donizeti da 
MIRANDA, Fernanda Cristina Zago 
MONTEIRO, Santiago Castigio e 
PEREIRA, Luciana Silva Alves 
FERREIRA, Claire Dali da Silva 
NASCIMENTO, Domingos Fulvio do 
CRUZ, Regiane Aparecida da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 
Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “Novas tecnologias e ensino de história: uma 
relação possível e necessária”, em andamento, com financiamento da FAPESP. Trata-se de um projeto de 
ação-pedagógica, que se valendo das tecnologias da informação e comunicação tem como objetivo 
principal a renovação e melhoria do ensino de História. Coloca-se em pauta a percepção de que a escola 
não pode ficar à margem e tão pouco resistir aos avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação - 
TICs, tendo-se que estes avanços compõem o repertório e a maneira de ser dos jovens atualmente, numa 
dinâmica que contrasta totalmente com a da escola; posicionamento sustentado, entre outros, por 
teóricos como PRENSKY (2001), SANTOS, B.S. & RADTKE (2005), CASTELLS (2005), MORAN (2000). É 
referenciado pelo Currículo de História do Estado de São Paulo. Está sendo desenvolvido em duas turmas 
de 9º ano do Ensino Básico público, em uma escola da Diretoria Regional de Ensino de Franca. Conta com a 
participação dos membros do Grupo de Pesquisa: “Políticas públicas e democratização do ensino no 
Brasil”, coordenado pela Dra. Célia Maria David, e pelos professores de História e equipe gestora da 
escola, loco da pesquisa, como bolsistas FAPESP. Ao todo, transcorreram doze meses de projeto e os 
resultados já se fazem notar pela a participação ativa dos alunos nas aulas e no Facebook, onde são 
postadas as discussões dos temas de estudo. 
* Bolsista FAPESP 
  
 
Cód. 10186 

O ambulatório médico de especialidades: A aplicação de uma política pública de saúde 
no município de Franca 
TABAH, June 
BORGES, Leandro* 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA UNI-FACEF 
O objetivo deste artigo é ter uma visão sistêmica da aplicação de uma política pública de saúde na cidade 
de Franca no Estado de São Paulo. Esta política objetiva atender usuários do Sistema Único de Saúde de 
média complexidade, utilizando-se de um Ambulatório Médico de Especialidades de alta resolubilidade. A 
metodologia empregada possui caráter exploratório e natureza qualitativa, sendo amparada por meio de 
pesquisa bibliográfica e de cunho observatório, a qual possibilitou os subsídios para a fundamentação 
desse estudo. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 10209 

O Estado Regulador e a participação cidadã nas políticas públicas setoriais 
RAVAGNANI, Christopher Abreu 
OLIVEIRA, José Carlos de 
UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
O Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica tem por fim assegurar à efetivação 
dos princípios norteadores da livre iniciativa e, de outro lado, as políticas públicas setoriais visando 
garantir aos usuários/consumidores o direito a um serviço público de qualidade. Com efeito, o 
desenvolvimento do modelo administrativo agencial observa-se uma modificação do papel do Poder 
Executivo em relação à criação e implementação de políticas públicas setoriais. Existe agora a participação 
das agências reguladoras, destinadas a aplicar as políticas setoriais em prol do interesse público 
juridicamente definido. Contudo, várias questões polêmicas foram surgindo com o desenvolvimento das 
agências reguladoras, em especial o fenômeno da captura. Nesse sentido, o presente trabalho visa analisar 
o desenvolvimento do modelo administrativo agencial e a participação cidadã nas políticas públicas 
setoriais, de modo que esta é apontada como forma de minimizar a ocorrência da captura. 
 
 
Cód. 10176 

O lugar da matemática aplicada no desenvolvimento regional: A Confecção de calçados 
em perspectiva científica 
FRANÇA, Flavia Haddad* 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
No presente artigo, reflete-se sobre a construção do conhecimento matemático aplicado, partindo do 
princípio de que o ser humano contemporâneo deve ser capaz de realizar transferências do conhecido 
para o desconhecido e construir, de forma curiosa, seu conhecimento. A Etnomatemática atua a partir da 
realidade dos estudantes, das coisas que acontecem na região, como um elemento diferencial, para o 
ensino da Matemática Aplicada, no processo de interdisciplinaridade, assunto deste artigo. O que se 
deseja discutir é: qual o lugar da Matemática Aplicada no Desenvolvimento Regional, considerando-se a 
produção de calçados? Tem-se como objetivo geral refletir sobre a construção do conhecimento 
matemático aplicado e sua relevância para a formação de sujeitos críticos e lógicos, que respeitem o 
ambiente e a comunidade em que vivem, valorizando as questões humanas. E, como objetivos específicos, 
discutir formas de construção do conhecimento que destacam a relação indivíduo e sociedade; posicionar 
a Matemática Aplicada no desenvolvimento local; propor atividades que resultem em competências e 
habilidades matemáticas que ampliem os horizontes dos educandos. Trata-se de pesquisa bibliográfica 
baseada em fundamentos e conceitos de teóricos desenvolvimentistas e de outros, voltados para a área 
educacional, tais como: Bauman, Sen, Kesselring, Zambam; Piaget, Vygotsky, Wallon, Freire. Propõe-se 
uma atividade interdisciplinar, com foco na produção industrial local, e que se reporte ao contexto em que 
vive a maioria dos estudantes na cidade e na região. Pretende-se atingir um ensino significativo com vistas 
à integralidade do conhecimento, ampliando conceitos e habilidades matemáticas, nos campos dos 
desenvolvimentos humano e social. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 10189 

O diretor de escola e o enfrentamento de conflitos: necessidades formativas 
POCKER, Erika Pastorelli 
Universidade de Taubaté (UNITAU) 
Neste artigo se condensa os resultados colhidos em uma pesquisa referente à formação continuada de 
diretoras da rede municipal de ensino em São José dos Campos/SP. Inicialmente um grupo focal foi 
realizado com dez gestoras da Educação Básica dessa rede, no qual foram expostas opiniões sobre temas 
como o gerenciamento de conflitos, e a presença - ou ausência - da capacitação em seu trabalho. As 
questões por elas desencadeadas propiciaram a base da análise, estruturada em cinco categorias: ‘Conflito 
Escolar’; “Transformações sociais e o papel do diretor”; “Panorama local do diretor”; “Formação 
continuada e desenvolvimento de competências” e “Instâncias de Articulação na Secretaria Municipal de 
Educação”. Procurando o diálogo entre a teoria e a prática, buscou-se apontamentos da literatura 
especializada sobre os temas discutidos, valendo-se, sobretudo, das reflexões de Heloísa Lück (2011) sobre 
a formação do diretor, bem como considerações de autores como Bernadeti Gatti (2012) sobre a 
problemática de formação continuada junto ao corpo docente, e José Carlos Libâneo (1998, 2013), que 
discorre sobre as transformações sociais no quadro nacional que refletiram no atual papel desse ator 
pedagógico. Assim, se expôs um panorama para o planejamento de um programa de educação continuada 
visando os(as) diretores(as) de tal rede. 
 
 
Cód. 10161 

O ensino de história sobre a diversidade cultural indígena a partir dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e da Lei n°11.645/08 
DAMASCENO, Chrislaine Janaina* 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Este trabalho objetiva verificar como as propostas educacionais dos Parâmetros Curriculares Nacionais- 
tema transversal Pluralidade Cultural- e da Leis 10.639/03 e 11.645/08 abordam e direcionam o trabalho 
sobre as diferenças entre povos e culturas. A fim de entender a elaboração desses documentos e sua 
influência no ensino de história, analisaremos o caminho percorrido pela disciplina entre o século XIX e XXI 
e suas propensões ao atendimento de interesses governamentais na disseminação de ideais como a 
unidade racial. Discutindo, em seguida, a validade das medidas e leis supracitadas no efetivo combate à 
discriminação e formação de preconceitos no ensino atual. 
* Bolsista CAPES 
  
 
Cód. 10196 

O trabalho do Assistente Social na equipe multidisciplinar do centro de orientação e 
pesquisa em educação especial ( ceopee ) para o processo de inclusão nas escolas da 
rede estadual Uberaba/MG 
SILVA, Fernanda Clara Gutierrez da 
Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial ( CEOPEE ) 
Este estudo é um relato de experiência profissional da intervenção do Assistente Social juntamente a 
equipe multidisciplinar do Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial no trabalho com escolas 
públicas de Uberaba-MG da jurisdição da Superintendência Regional de Ensino de Uberaba-MG. O objetivo 
da presente pesquisa é a socialização/divulgação do trabalho do profissional Assistente Social junto á 
equipe do CEOPEE. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e documental, para embasar a 
fundamentação teórica, e a técnica de pesquisa foi o relato de experiência profissional. Um dos desafios 
colocados ao trabalho da equipe do CEOPEE é autonomia de cada escola em gestar os serviços prestados 
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no interior das escolas e da realidade apresentada por cada uma. Destarte, a deficiência Intelectual é de 
responsabilidade dos serviços da rede publica de saúde/educação e seu atendimento tem que ser 
encarada enquanto um direito ao acesso aos serviços de forma plena, integrada e não exclusiva. É 
imperioso que a equipe multidisciplinar crie estratégia de formação continuada com os 
gestores/educadores para a garantia da qualidade dos serviços prestados aos usuários dependentes deste 
serviço, bem como reduzir os índices de evasão escolar nas salas de atendimento escolar especializado- 
AEE e outras problemáticas vivenciadas pelos estudantes e famílias. 
 
 
Cód. 10307 

O uso do computador como ferramenta pedagógica na Educação de Jovens e Adultos 
MACHADO, Thais 
Membro da Comunidade 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma importante modalidade da educação em nosso país e precisa 
de um olhar específico as suas necessidades. Eles são alunos que de alguma forma tiveram o direito e 
acesso interrompido a educação, na idade apropriada. Atualmente, vive-se em um mundo repleto de 
transformações tecnológicas. Este trabalho tem como objetivo analisar como o uso do computador como 
ferramenta pedagógica pode contribuir para o processo de ensino dos alunos da EJA. Para a pesquisa, foi 
realizado um estudo de caso em uma instituição de ensino localizada na cidade de Franca (SP). Com a 
utilização do computador em forma pedagógica na EJA, o conteúdo fica mais dinâmico e incentiva esses 
alunos no processo de ensino. Futuras pesquisas podem considerar o impacto da ferramenta no 
desenvolvimento do aprendizado. 
 
  
Cód. 10270 

Os Aspectos Jurídicos e os Impactos Socioambientais da Transposição do Rio São 
Francisco 
FALEIROS, Tâmer de Oliveira 
BERTELLI, Célio 
SOUZA, Aline Cristina de 
SILVA, Alessandro Rodrigues da 
BORELLI, Pamela Cristina 
Centro Universitário Municipal de Franca 
A Transposição do rio São Francisco iniciou-se no século XIX e vem se debatendo como se fosse as 
respostas “dos problemas do Nordeste”. O projeto iniciou na candidatura do Presidente Luís Inácio Lula da 
Silva, e buscava a elevação da qualidade de vida dos nordestinos através da distribuição da água. Embora 
exista uma justificativa plausível, ainda existem muitas dúvidas sobre a eficiência e eficácia, que passa pela 
esfera jurídica, ambiental e social. O trabalho tem como objetivo fazer levantamento bibliográfico sobre os 
aspectos jurídicos e os impactos socioambientais da Transposição do Rio São Francisco. O artigo tem como 
referencial teórico documentos do CBHSF (Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco) 2007 e 
2016, Henkes 2014. 
 
 
Cód. 10139 

Políticas públicas para a infância: A Educação para além do direito 
MESSIAS, Rosilene de Fátima Rocioli 
FONSECA, Genaro Alvarenga 
Universidade Estadual Paulista 
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A pretensão deste trabalho é entender a educação de crianças em fase pré-escolar, não as desassociando 
das políticas públicas acerca do histórico da infância brasileira, somado às descobertas da neurociência no 
que se refere à educação escolar e ao desenvolvimento humano para além do direito assegurado nas 
legislações, isto é, desvendar o universo humano em suas raízes ontológicas a fim de traçar as diretrizes 
assertivas que garantam a plenitude do ser. São agregados a esses fatos a realidade existente em uma 
escola municipal do interior paulista analisando as possíveis contradições existentes. O presente estudo 
trata-se de uma argumentação ancorada em pesquisa bibliográfica bem como na técnica diário de campo, 
analisado sob a abordagem qualitativa. Conclui-se que o próprio processo de implementação das políticas 
públicas da infância, acerca do êxito da educação escolar, inviabiliza o processo do desenvolvimento pleno 
humano, haja vista, que são considerados como prioridade os saberes como ler e escrever. Vale ressaltar 
que dificuldades estruturais do prédio, das metodologias aplicadas na unidade escolar e a falta de 
conhecimento e comprometimento de algumas famílias são outros agravantes dificultadores do 
desenvolvimento humano. 
 
  
Cód. 10264 

População em situação de rua: O debate sobre a população colocada à margem da 
sociedade 
REIS, Graziela Donizetti dos* 
Universidade Estadual Paulista, Campus de Franca 
O objetivo proposto por esse artigo é apresentar uma análise sobre a população em situação de rua, a 
violação dos seus direitos, a exclusão da sociedade e como ela se tornou uma expressão da questão social 
dentro do sistema capitalista que se baseia na exploração do trabalho precarizado e informal. A 
metodologia se embasa em uma pesquisa bibliográfica recorrendo a teóricos como Marshal, Marx, Demo, 
Arendt entre outros, que ao longo do seu percurso histórico, priorizaram a análise da sociedade. Pretende-
se elencar as principais dificuldades enfrentadas por essa população considerando a invisibilização em que 
são colocadas devido a sua pobreza extrema e a forma como esta impacta na vida do indivíduo em 
situação de rua. A constituição histórica deste fenômeno é repleta de lutas pela sobrevivência. As duas 
últimas décadas foram favoráveis para que houvesse o reconhecimento dos processos que resultam em 
um número crescente de pessoas em situação de rua. Neste cenário foram realizados vários esforços para 
reivindicar maior reflexão da sociedade perante essa população, para o estabelecimento de uma Política 
Nacional Para a Inclusão da População em Situação de Rua que colocasse a esse contingente os seus 
direitos e as suas demandas. Por fim, busca-se apontar o quanto o sistema capitalista de produção reflete 
na população em situação de rua e contribui para a ruptura dos seus laços mais caros, como a família, o 
emprego e o convívio social, sendo que raramente essa população é reinserida na sociedade. 
* Bolsista Bolsa de Apoio Acadêmico 
  
 
Cód. 10284 

Pokémon Go: Um novo modelo da inserção da publicidade, mídia e marketing 
FUJINAMI, Fábio Takahashi* 
BARALDI, Luis Marcelo* 
BERTELLI, Célio 
Centro Universitário de Franca 
Na atualidade os jogos digitais são a expressão da cultura. A sociedade está em busca de novas tecnologias 
presentes nos dispositivos móveis, com isso ganham um potencial imenso que conquistam milhões de 
pessoas e usuários ao redor do mundo. Contextualizando este mercado, a Nintendo que é uma tradicional 
desenvolvedora de jogos para consoles, disponibilizou no mercado, no ano de 2016, um jogo que se 
tornou um fenômeno mundial, chamado Pokemon Go. Pode-se observar uma audiência expressiva em 
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cima do jogo e com isso ferramentas de marketing, ultrapassam as barreiras tradicionais do marketing, 
para criar estratégias de marketing e comunicação persuasiva em cima da dimensão do jogo e com isso 
surgem potencialidades de substratos para ações de marketing diversas. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10206 

Políticas Públicas de Biblioteca Escolar no Brasil: trajetória histórica e panorama atual 
SALA, Fabiana 
MILITÃO, Silvio Cesar Nunes 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Faculdade de Ciências e Tecnologia 
As políticas públicas de incentivo à leitura tem por finalidade inserir os alunos de escolas públicas no 
universo da cultura letrada durante o processo de formação escolar. Trata-se de uma proposta que visa a 
reversão, histórica e social, de restrição do acesso aos bens e serviços culturais limitados às parcelas 
privilegiadas da população. A efetivação de políticas públicas direcionadas às bibliotecas e a difusão da 
leitura representa a garantia do Estado de Direito ao princípio da igualdade. O presente estudo, em 
desenvolvimento, pretende mapear e analisar as políticas públicas municipais próprias voltadas à questão 
da Biblioteca Escolar em curso na região de Presidente Prudente. A metodologia constou de pesquisa de 
natureza qualitativa, abrangendo revisão bibliográfica e análise documental sobre a temática em estudo. 
Os resultados alcançados, até o momento, revelam a falta de políticas informacionais e culturais contínuas 
para promoção e valorização da biblioteca escolar como princípio da democracia. Por fim, pode-se concluir 
que somente por meio de mudança política, discursiva e institucional será possível uma transformação 
bem-sucedida no cenário da biblioteca escolar no Brasil. 
 
 Cód. 10234 

Políticas Públicas no estado de Minas Gerais destinadas a redução da criminalidade 
juvenil 
OLIVEIRA, Elisa de 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de* 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG/Passos 
O presente artigo tem por intuito tratar a respeito das políticas públicas no Estado de Minas Gerais, 
políticas estas voltadas para a diminuição da criminalidade juvenil, o crescente número de atos 
infracionais cometidos por crianças e adolescente faz aumentar a cada dia mais a necessidade de que 
políticas públicas sejam criadas para tentar diminuir estes números, e fazendo com que as crianças e 
adolescentes busquem um melhor caminho para suas vidas. 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 das políticas públicas no Estado de Minas Gerais voltadas a redução da 
criminalidade juvenil também será utilizado de Pesquisa Bibliográfica. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
Cód. 10160 

Políticas Públicas para a Inclusão: do Legal ao Local 
NATAL, Renata Cristina Mantovani 
MESSIAS, Rosilene de Fátima Rocioli 
OLIVEIRA, Fernanda Cristina Naves 
Pedagoga da Secretaria da Educação de Franca 
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar a implementação das políticas públicas de inclusão em uma 
cidade do interior paulista à luz das teorias de Foucault, observando o conjunto de documentos que 
buscam efetivar os compromissos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiências. Pretende-se dar visibilidade às influências históricas e aos marcos normatizadores, legais e 
pedagógicos que possibilitaram o processo de inclusão no município, verificando os avanços e as 
dificuldades em seu percurso. Para tal averiguação nos valeremos das pesquisas bibliográficas e 
documentais sob uma análise qualitativa. Considera-se, ao final, que não se pode negar que houve 
medidas plausíveis com bons frutos, porém, de forma muito lenta, além de haver um distanciamento 
significativo entre o que propõe as leis, decretos, resoluções, pareceres e notas técnicas, e o que é 
implementado nas escolas desta urbe que ainda não conseguiu ter uma Educação na perspectiva Inclusiva, 
segundo o entendimento do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 
 
 
Cód. 10190 

Políticas públicas e desenvolvimento regional: a utilização de incentivos fiscais como 
instrumento de combate às desigualdades regionais e sociais 
REIS, Emília Ferreira dos 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp - Campus Franca/SP) 
A questão do desenvolvimento econômico-social vem, há algum tempo, despertando o interesse de 
estudiosos acadêmicos de diversas áreas das ciências sociais. A ciência jurídica, com suas peculiaridades 
próprias, também se envolveu com o tema do desenvolvimento, buscando, através da positivação do 
direito ao desenvolvimento, contribuir para a superação do subdesenvolvimento em países de capitalismo 
tardio. A Constituição Federal de 1988, nessa direção, estabeleceu a garantia ao desenvolvimento e a 
redução das desigualdades regionais e sociais dentre os princípios fundamentais do Estado Brasileiro e, 
portanto, dentre as finalidades a serem buscadas pelos governos e pela sociedade. Em razão disso, o 
presente artigo busca refletir sobre a possibilidade dos mecanismos de incentivo fiscal se constituírem em 
instrumentos eficazes na busca pela consecução dos objetivos constitucionais de redução das 
desigualdades. Para tanto, foi efetuada pesquisa bibliográfica em material previamente selecionado, 
constatando-se que, embora os incentivos fiscais sejam instrumentos teoricamente aptos, tanto a 
contribuir para a redução das desigualdades regionais e sociais, como a estimular os agentes econômicos a 
adotarem condutas que promovam o desenvolvimento econômico-social, torna-se premente a avaliação 
metódica e criteriosa das políticas de incentivo fiscal implementadas, para que seja possível constatar sua 
real eficácia no alcance de objetivos de desenvolvimento. 
 
 
Cód. 10293 

Programa Mais Educação: uma forma de implementar o desenvolvimento local com 
verbas federais na cidade de Ribeirão Corrente 
SANTANA, Taíse Helena de* 
SOUZA, Elisângela Ângelo de* 
CAVALCANTI-BANDOS, Melissa Franchini 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
O objetivo principal deste artigo é analisar o Programa Mais Educação na cidade de Ribeirão Corrente-SP, 
enquanto política pública que visa à implantação de escola de tempo integral, como forma de melhoria do 
processo educacional e de desenvolvimento local. As escolas que aderiram ao programa receberam 
treinamento para potencializar os resultados positivos do programa e terão avaliados: a taxa de abandono 
escolar, as notas dos estudantes e o rendimento (participação) do aluno em aula. Trata-se de pesquisa 
qualitativa exploratória, com revisão bibliográfica para fundamentação teórica, e explanação do assunto 
em questão, além disso, foi feita uma entrevista semiestruturada com a gestora de uma das escolas 
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municipais da cidade, visando compreender o processo de adesão e gestão do programa. O 
desenvolvimento local é também resultado da educação, portanto, a iniciativa da União impactará no 
crescimento municipal. O investimento do programa está sob responsabilidade da escola, que é fiscalizada 
por um conselho gestor, que também participa da tomada de decisões sobre o gasto. Embora, o resultado 
em curto prazo não seja percebido por meio das avaliações, o programa através do investimento 
direcionado e utilizado pela escola promove contratações de profissionais, aquisições de matéria prima e 
equipamentos, fazendo girar a economia local. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10277 

Projeto de Implantação de Sistemas Focados em Cidades Inteligentes na Cidade de 
Franca e Região 
PRADO, Ely Fernando do 
TRAINA, Antônio Fernando 
PIRES, Daniel Facciolo 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Com a evolução da Internet, cada vez mais disponível e rápida, o acesso a smartphones com diversos 
aplicativos que permitem grande integração entre usuários, enquanto cidadãos de uma comunidade 
urbana, é possível o desenvolvimento e implantação de sistemas que propiciem à cidade de Franca e 
região recursos tecnológicos, que estejam no contexto de cidades inteligentes. O presente trabalho busca 
estudar, planejar e implantar um sistema integrado que permita à Prefeitura da cidade conhecer seus 
problemas através de denúncias e relatos de seus moradores, e assim planejar e organizar projetos que 
podem envolver desde o gerenciamento da frota de ônibus, controle de áreas com foco de doenças, a 
gerência de planos e contingências, ou planejamento de seus espaços públicos. Em seu estágio atual, o 
projeto contempla o desenvolvimento de dois aplicativos: um "Aplicativo para o Auxílio de Portadores de 
Necessidades Especiais com Transporte Público Urbano", em parceria com a Secretaria de Necessidades 
Especiais da cidade de Franca; e o "Sistema móvel para denúncias georreferenciadas". 
 
 
Cód. 10280 

Prospecto local: o empreendedorismo por necessidade em Franca 
BEORDO, Mateus 
ENGLER, Helen Barbosa Raiz 
Unesp - Câmpus de Franca 
A globalização trouxe uma cadeia de mudanças que afetaram o âmbito trabalhista e a sociedade. O 
trabalho, através de análise bibliográfica, documental e com aporte no método materialista histórico 
dialético buscou a apreensão do crescimento dos empreendedores em Franca/SP, a partir do controverso 
desenvolvimento das políticas de trabalho, desenvolvidas a partir da globalização e da reestruturação 
produtiva. As indústrias, diante da necessidade da redução de custos, adotaram diferentes relações do 
trabalho, rebatendo na precarização do trabalho, através da descentralização fabril, exigindo um 
trabalhador capaz de executar diversas funções, e submetido à informalidade, baixos salários e perda de 
direitos. Este cenário representou aumento do índice de desemprego e flexibilização do trabalho, 
provocando também a perda de direitos sociais, trabalhistas e previdenciários que rebatem na 
desigualdade social, pois espalha-se ao redor do mundo, uma produção fragmentada, ficando por conta 
dos países em desenvolvimento, o fornecimento de mão de obra barata e sem garantias sociais e aos 
países desenvolvidos, o implemento de novas tecnologias e produtos de alto valor agregado. Os fatos 
influenciam no incentivo à política de empreendedorismo e criam os empreendedores por necessidades, 
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trazendo a eles a responsabilidade por buscarem sua subsistência. Enfim, o presente trabalho apresenta 
os fortes resvalos das mudanças do mundo do trabalho contemporâneo sob reflexos dos empreendedores 
por necessidade. 
 
 
Cód. 10222 

Prospecão de Cenários como ferramenta de Desenvolvimento Regional 
NASCIMENTO, Aline Pimenta* 
CORREA, Daniel Zamboni* 
MACHADO NETO, Alfredo José 
GOMES, Israel Dener Narciso  
Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca 
O objetivo deste artigo é prospectar cenários para o trabalho da mulher na indústria calçadista de Franca-
SP, em um horizonte temporal de cinco anos (2017-2021), buscando identificar oportunidades e ameaças 
futuras. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se como referencial teórico os textos de: Marcial 
e Grumbach (2006), Silva (2013), Schwartz (2005), Blanning e Reining (1998), entre outros autores. Para 
tanto, o procedimento metodológico empregado foi a pesquisa bibliográfica para maior conhecimento da 
técnica prospectiva e das especificidades do trabalho da mulher na indústria calçadista. Na coleta de 
dados foi utilizado o Método Delphi. Posteriormente, os dados foram analisados e os cenários elaborados 
pela metodologia de Blanning e Reining (1998), gerando três cenários diferentes, caracterizados como 
otimista, pessimista e realista. Além disso, a aplicação da Matriz de Impactos Cruzados, sugerida por 
Marcial e Grumbach (2002) possibilitou a compreensão das forças motrizes do sistema. A pesquisa tem 
por finalidade contribuir para melhor entendimento do mercado de trabalho feminino na indústria 
calçadista de Franca, bem como detectar oportunidades que proporcionem o desenvolvimento regional. 
Similarmente, a pesquisa fornece subsídios para a definição de estratégias mais assertivas, através da 
técnica prospectiva que possibilita a redução das incertezas ambientais. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10240 

Prospecção de Cenários para a Indústria de Construção Civil de Franca - SP 
FIGUEIREDO, Layla Beatriz Capel Costa de 
MACHADO NETO, Alfredo José 
SILVA, Regiane Aparecida da 
BIANCO, João Antonio 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O artigo tem por objetivo investigar a prospecção de cenários para o setor de construção civil em Franca - 
SP, no período de 2016 a 2021. Se trata de um setor importante para a cidade, que esta em constante 
crescimento populacional e o poder de compra dos moradores é significativo. Nos últimos anos, Franca 
vem contando com o setor de construção civil aliado a economia e geração de empregos, situação que 
vem mudando devido ao instável cenário político atual. Para o alcance dos objetivos, o trabalho apresenta 
um referencial teórico sobre cenários e demonstra a importância da prospecção num ambiente de 
incertezas devido ao turbulento cenário econômico atual. A pesquisa é descritiva e foram utilizados o 
Método Delphi, que busca o consenso de opiniões acerca de eventos futuros, e o Método dos Impactos 
Cruzados, que avalia a influência que a ocorrência de um evento tem sobre a probabilidade de ocorrência 
de outros eventos. O primeiro método teve como consequência a construção dos cenários otimista, 
pessimista e realista e o último permitiu o levantamento das forças motrizes do sistema. Desta 
investigação, foi possível concluir que o futuro cenário da construção civil não é otimista para os próximos 
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anos e isto se deve, principalmente, à crise financeira, que será responsável pela diminuição do número de 
obras na cidade e queda dos preços dos imóveis já existentes. Acredita-se que a recuperação e 
estabilidade do setor sejam notórias a partir de 2020 acompanhadas da redução dos reflexos da crise 
atual. 
 
  
Cód. 10253 

Prospecção de Cenários para o Setor da Agricultura Familiar na cidade de Passos - 2017 
/ 2021 
EVANGELISTA, João Marcos Fernandino* 
ALVARENGA, Fabiana Cristina da Silveira* 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Instituto Federal do Sul de Minas Gerais - Campus Passos 
O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto maior país do Mundo em extensão territorial, cerca de 
8,5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Com uma abundância de chuvas em boa parte do território 
nacional, nosso país foi agraciado pela diversidade climática favorecendo a existência de uma rica 
biodiversidade.O presente estudo tem como escopo fazer uma análise conceitual da Agricultura com 
ênfase na Agricultura Familiar. A justificativa pelo qual foi abordado este tema nesta pesquisa científica é 
analisar quais seriam os seus benefícios e desafios, bem como programas voltados ao desenvolvimento 
através de políticas públicas e privadas, a partir de uma prospecção de cenários entre o período de 2017 a 
2021. O presente artigo traz como problema de pesquisa o seguinte questionamento, de que forma 
podemos e devemos aproveitar toda essa imensidão de espaço territorial produtivo, agregando valor aos 
produtos, produtores e gerando desenvolvimento local e regional através da Agricultura Familiar? 
Abordando como metodologia, a pesquisa bibliográfica, investigação e levantamento de eventos, bem 
como Impactos cruzados e abordagem analítica, e através dessas análises, os principais resultados 
identificados foram que as forças motrizes do sistema através dos eventos sugeridos, deverão ter uma 
maior atenção por parte dos analistas e dos gestores da empresa, na formulação das estratégias e nas 
tomadas de decisões diante dos inúmeros desafios. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10271 

Práticas Pedagógicas da PROBRIG, Ibiraci-MG, Para Recuperação de Matas Ciliares 
Através do Método de Bolinhas de Sementes "Seed Balls" 
BORELLI, Pamela Cristina* 
BERTELLI, Célio 
FADEL, Bárbara 
Centro Universitário Municipal de Franca 
A preservação do meio ambiente é uma questão que tem tomado grande popularidade nos últimos 
tempos devido a percepção de que a natureza não será capaz de suportar nosso meio de vida. Existe então 
a necessidade de mudar o paradigma de que a tecnologia por si só será capaz de reverter o processo de 
uso predatório do meio ambiente. Programas de Educação Ambiental se mostram essenciais no 
desenvolvimento sustentável e uso racional dos recursos naturais e na busca pela participação ativa das 
pessoas na preservação e conservação do meio ambiente. O objetivo do projeto é promover a 
sensibilização dos alunos sobre questões que envolvem o meio ambiente, buscando participação ativa na 
elaboração do reflorestamento em área de preservação através da montagem de bolas de sementes pelo 
método de Masanobu Fukuoka. O referencial teórico foi baseada no discurso de Gadotti (2005), Jacobi 
(2003) e Fukuoka (1985,1975).O projeto envolveu seis escolas do município de Ibiraci-MG, cerca de 400 
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alunos do Ensino Fundamental ao Médio e teve parceria com todos os setores da Prefeitura, Educação, 
Meio Ambiente e Saúde. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
 
Cód. 10266 

Reflexões da cultura organizacional e informacional para o desenvolvimento: estudo da 
Tipologia Cultural de Cameron e Quinn com a Matriz de Ilharco 
FREITAS, Angela Cristina Basílio de* 
FERRAREZI, Maria Amélia Duarte Oliveira* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
FADEL, Bárbara 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - Uni-FACEF 
Este estudo tem como foco conhecer possíveis formas de uso da informação em um Modelo de cultura de 
Valores Competitivos (Competing Value Model – C.V.M.) e sua contribuição para o desenvolvimento. A 
justificativa e relevância do tema está relacionado a interdisciplinaridade nas áreas de Administração e 
Ciência da Informação, que podem contribuir por meio dos elementos da cultura organizacional e valores 
informacionais para a prática organizacional diante de um cenário repleto de mudanças e inovações 
determinantes para o desenvolvimento. Para isso, a pesquisa se propõe a responder quais as possíveis 
formas de uso da informação de um Modelo de Valores Competitivos, e como estas formas contribuem 
para o desenvolvimento? Diante dessa problemática, os objetivos específicos são: a) apresentar a 
Tipologia Cultural de Cameron e Quinn; b) pontuar o uso estratégico da Informação pela matriz de Ilharco; 
c) analisar a relação entre um Modelo de Valores Competitivos e a natureza da informação sua 
contribuição para desenvolvimento. No que se refere ao método, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
exploratória de abordagem qualitativa dos dados, analisadas por meio de categorização e comparação. 
Esse estudo identificou a forma de uso da informação predominante em cada modelo de gestão e 
demonstrou através dos aspectos da cultura organizacional e informacional a visão de negócio e, 
consequentemente sua contribuição para o desenvolvimento territorial, regional e local. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10286 

Reflexões da categoria trabalho 
SILVA, Letícia Sabino de Almeida 
LIMA, Maria José de Oliveira 
Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho 
Este artigo busca refletir como o trabalho é essencial na vida humana e como o capitalismo se apropria da 
atividade trabalho e a transforma. Assim o trabalho perde sua característica primeira que emancipa o 
homem das condições animais para fazer sua própria maneira de existência, para tornar-se um trabalho 
alienado e estranhado. A partir dessas reflexões podemos entender melhor como a articulação capitalista, 
através dos estudos de Marx, muda as relações de trabalho e impõe sua hegemonia. 
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Cód. 10241 

Responsabilidade Social nas Organizações e a Adoção de Práticas de Governança 
Corporativa 
CORREA, Daniel Zamboni* 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Centro Universitario Municipal de Franca 
O objetivo deste artigo é discutir se há vantagem, até mesmo econômica, para corporações que exerçam 
responsabilidade social ou adiram às práticas de governança. Para a elaboração deste trabalho utilizou-se 
como referencial teórico as seguintes produções: Clark, Feiner e Viehs (2014), Srour (1998), Robbins 
(2005), Fischer (2006), entre outros autores. As concepções acerca de governança foram abordadas 
principalmente por Andrade e Rossetti (2006), enquanto que os resultados positivos do ponto de vista 
econômico estão baseados, sobretudo, a partir dos estudos de Lourenço e Schöder (2003). O 
procedimento metodológico empregado é bibliográfico qualitativo, uma vez que houve pesquisa descritiva 
dos autores ligados às áreas estudadas. É crescente a exigência da comunidade e do mercado para que as 
organizações prestem contas não somente aos acionistas majoritários, mas também aos demais 
stakeholders. Neste trabalho procurou-se demonstrar os benefícios, especialmente financeiros, advindos 
tanto da adoção de uma postura socialmente responsável como de boas práticas de governança 
corporativa, destacando estudos na área. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10153 

SAÚDE PÚBLICA: Um Espaço de Trabalho Profissional do Assistente Social 
RIBEIRO, Priscila Maitara Avelino 
SILVA, Paula Ravagnani 
OLIVEIRA, Josiani Julião Alves de 
FERREIRA, Adriana Aparecida 
Universidade Estadual Paulista, Campus de Franca 
O presente estudo é uma Revisão de Literatura que segundo (MORESI, 2003): “literatura é uma das etapas 
fundamentais para o estudo, pois fornece a fundamentação teórica sobre o tema e a construção do 
conceito que deu suporte ao desenvolvimento da pesquisa.” O objetivo geral deste estudo buscou 
desvelar o trabalho profissional do assistente social na saúde pública, identificando de que forma se 
materializa o trabalho destes profissionais na área da saúde. A metodologia utilizada é a pesquisa 
bibliográfica em obras de autores que discutem tal temática, além do levantamento bibliográfico nas 
bases de dados da Biblioteca virtual de saúde-BVS, Scielo. Foi feito alinda a pesquisa documental em 
legislações e documentos referente ao trabalho do Assistente Social na saúde, bem como toda base legal 
da constituição da profissão, tais como: Código de Ética do Assistente Social de 1993; Lei de 
Regulamentação 8662/93 da Profissão; Parâmetros Para Atuação do Assistente Social na Saúde; Política 
Nacional de Humanização e Lei nº 8080/90 e 8142/90, entre outros. O discurso teórico está posto, 
necessita-se agora que os profissionais da saúde apreende- o na prática profissional, pois, o Serviço Social 
é uma das profissões que defende uma sociedade diferente da ordem capitalista, isto é, em favor da classe 
trabalhadora. Caso ele não assuma esta postura crítica em favor do movimento de Reforma Sanitária -
corre-se o risco de reproduzir e reafirmar a sociabilidade do projeto neoliberal. 
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Cód. 10233 

Segurança Pública e os índices da criminalidade no município de Passos/MG 
OLIVEIRA, Elisa de 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de* 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG/Passos 
O presente artigo tem por intuito tratar a respeito das políticas públicas relacionadas a segurança pública 
no estado de Minas gerais, trazendo como enfoque os crimes na Cidade Passos dos anos de 2012 a 2016. 
O presente artigo busca contribuir para os estudos sociais e jurídicos a respeito do tema, levantando 
aporte para se pensar na segurança pública quando se trata principalmente na criminalidade e no que 
concerne sua prevenção. Para a consecução dos objetivos propostos neste artigo foi utilizado o processo 
lógico dedutivo o qual consistiu de pesquisa documental e bibliográfica. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10238 

Sociodrama com estudantes universitários: um instrumento de investigação e 
promoção de saúde mental 
GOMES, Angélica Teixeira* 
PEDRÃO, Luis Jorge 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
ANDRADE, Antonio dos Santos 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
Este estudo objetivou realizar uma revisão da literatura sobre saúde mental em estudantes universitários, 
buscando compreender o impacto da vivência acadêmica sobre a saúde mental dos discentes e 
destacando as principais orientações das pesquisas atuais para manejo nesse campo. O trabalho discute 
também as contribuições do Sociodrama moreniano para a pesquisa dos fatores causadores de sofrimento 
psíquico e como instrumento de intervenção para promoção de saúde mental. Os resultados encontrados 
indicam a importância da atenção a saúde mental do estudante, à medida que o sofrimento psíquico é 
frequentemente encontrado nessa parcela da população. 
* Bolsista CAPES 
 
 
 Cód. 10297 

Turismo, uma via para o desenvolvimento regional: prospecção de cenários para o setor 
turístico de Franca (SP) e regiao, 2017-2021 
BRANQUINHO, Rosana Aparecida 
SANTANA, Taíse Helena de 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Centro Universitário de Franca 
Durante as últimas décadas, o turismo tem experimentado um crescimento contínuo. Um número 
crescente de destinos vem ampliando e investindo no desenvolvimento da atividade, fazendo dela um 
fator-chave de desenvolvimento econômico, mediante o surgimento de novas empresas, criação de 
empregos e melhoria da infraestrutura. A contribuição direta do setor no Produto Interno Bruto (PIB) tem 
alcançado cifras vultosas que ultrapassam a casa dos trilhões de dólares, de acordo com estudos 
realizados por entidades representativas do setor, como a World Travel & Tourism Council (WTTC, 2013). 
Assim, entende-se que o turismo é relevante para o desenvolvimento de uma localidade, desde que 
sistematizado, a partir de um planejamento eficiente das ações estratégicas a serem desenvolvidas, o que 
pode não vem ocorrendo, conforme estudos realizados até este momento. O objetivo geral será a 
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prospecção de cenários futuros para o setor, na cidade de Franca (SP) e região, no período de cinco anos 
(2017-2021), visando colaborar com gestores públicos, investidores e profissionais da área, na tomada de 
decisão. A metodologia utilizada nesta pesquisa será exploratória e descritiva, utilizando-se da abordagem 
quantitativa e qualitativa. Os métodos aplicados serão: Delphi, Blanning e Reinig (1980) e Impactos 
Cruzados de Marcial e Grumbach (2006). 
 
  
Cód. 10260 

Tendências da Educação à Distância no Ensino Superior e Seus Benefícios Para o 
Desenvolvimneto Regional 
BARALDI, Luis Marcelo* 
CARVALHO NETO, Silvio 
FUJINAMI, Fábio Takahashi* 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNIFACEF 
O presente estudo tem por objetivos, elaborar e propor uma análise das tendências de mercado do Ensino 
Superior na Educação à Distância (EaD) Privadas e seus benefícios para o desenvolvimento regional, na 
região de Ribeirão Preto. Para que seja possível alçar o propósito da pesquisa, busca-se uma realização em 
uma base teórica composta por bibliografias, tais como: livros, artigos, sites, trabalhos já realizados neste 
campo, teses, dissertações, revistas científicas, entre outros. Espera-se com tudo isto, que o trabalho 
alcance seus objetivos, visando assim, constituir uma contribuição científica, podendo apontar através de 
dados e pesquisas bibliográficas, significativas colaborações e fornecer subsídios para as Instituições de 
Ensino Superior na EaD privadas, e consequentemente contribuir para o desenvolvimento e a integração 
regional. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
 
Cód. 10320 

Terceiro setor: Um estudo sobre sua importância no processo de desenvolvimento na 
área da saúde 
SOUZA, Aline Cristina de* 
Centro Universitário Municipal de Franca 
O presente artigo visa abordar terceiro setor como responsáveis em promover o desenvolvimento 
socioeconômico, focado em promover saúde para a população local e da região, através de programas de 
sociais, na área da saúde, educacionais entre outros. Para tanto, por meio de uma pesquisa exploratória 
com abordagem qualitativa, foi inicialmente baseada em dados secundários e dados primários, coletados 
junto aos responsáveis pela parceria do voluntário do Hospital do Câncer e o Instituto Ronald sem um 
roteiro estruturado, buscou-se analisar criticamente as respostas sobre o trabalho voluntário de acordo 
com os eventos propostos neste artigo, apontando seus pontos fortes e fracos, delineando considerações. 
De maneira específica, é foco do artigo, apresentar e analisar os anseios da sociedade e observar que o 
primeiro setor não tem totalmente a capacidade de atender este cenário que se encontra com diversos 
problemas na área da saúde, então o terceiro setor mostra-se para resolver questões da população e 
identificar as dificuldades e facilidades na gestão. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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Cód. 10225 

Um entrave na Educação Básica: O Ensino Médio 
LIMA, Regina Luzia Marcondes de Arruda 
ENGLER, Helen Barbosa Raiz 
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS DA UNESP DE FRANCA 
O presente artigo tem como objetivo analisar os índices publicados sobre Ensino Médio no Brasil. Visa 
refletir aspectos impactantes na educação brasileira: 1) Qual a finalidade do Ensino Médio dentro da 
Educação Brasileira? Seria a terminalidade e o início para o mercado de trabalho ou seria a continuidade 
para o Ensino Superior? 2) Por que existe evasão e abandono escolar por parte dos jovens? 3)Por que o 
Ensino Médio é tão distante dos discentes, chegando até a não pertencer como um ideário de suas vidas? 
Procura-se, neste estudo, buscar o entendimento e a intenção na formação profissional e do 
conhecimento que envolve os jovens brasileiros nesta etapa final da Educação Básica, fundamental para a 
formação dos indivíduos que formarão os brasileiros adultos, críticos, éticos e participativos de gerações 
futuras. 
 
 
Cód. 10162 

Uma abordagem sociojurídica do trabalho escravo rural no brasil contemporâneo: 
novos contornos de um antigo problema 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
LONGO, Gabrielle Ota 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
O presente estudo objetivou analisar os instrumentos de combate ao trabalho escravo contemporâneo, 
examinando as políticas públicas, as normas fundamentadoras e os aspectos paradoxais da realidade 
brasileira. Tratando-se, aparentemente, de algo distante da atual realidade mundial, bem como da 
brasileira, o cerceamento da liberdade dos indivíduos e a sua redução à condição análoga à de escravo não 
está restrito a um tempo longínquo, nem mesmo à configuração de um cenário distante, que era estudado 
em livros de História. Esta prática, embora camuflada, faz-se presente, com significativa frequência no 
mundo atual, e, por esta razão, caberá ao presente trabalho analisar o atual panorama do Brasil no que 
tange ao crime de redução à condição análoga à de escravo no âmbito rural, previsto no Código Penal 
brasileiro, em seu artigo 149, a partir da técnica de pesquisa de revisão bibliográfica e do método 
dedutivo. A pesquisa concluiu que a perpetuação do trabalho escravo contemporâneo não se dá por 
insuficiência de normas, mas sim em razão de sua aplicação ineficiente por parte do Poder Público. 
 
  
Cód. 10281 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável: considerações sobre sua gênese 
legistlativa 

FARIA, Gilberto Florêncio* 
BERTELLI, Célio 
FADEL, Bárbara 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
O Encontro de Founex em 1971 marcou o início do consenso sobre a necessidade de se compatibilizar 
desenvolvimento e conservação ambiental, a que se chamou desenvolvimento sustentável. O Congresso 
da União Internacional para Conservação da Natureza em Bali em 1982 o inicio do processo de integração 
socioeconômica das áreas protegidas, denominadas de unidades de conservação pela legislação brasileira. 
A partir de Founex o conceito de sustentabilidade se desenvolveu e hoje faz parte de ordenamentos 
jurídicos e orienta políticas públicas em diversos países. O mesmo pode se dizer em relação às áreas 
protegidas cujo atual sistema de categorização ampliou a capacidade de contribuir com o 
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desenvolvimento sustentável. A Lei 9985/00 que instituiu o Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação prevê em seu artigo 7º a existência de dois grupos de unidades de conservação: o grupo de 
proteção integral e o grupo de uso sustentável. O objetivo deste estudo foi compreender a natureza das 
unidades de conservação de uso sustentável através da evolução do conceito de sustentabilidade e de 
áreas protegidas (unidades de conservação). A interpretação dos documentos objetos desta pesquisa 
bibliográfica demonstrou que a categoria de unidade de conservação de uso sustentável está em sintonia 
com a categorização da UICN. Ademais, a compreensão da dinâmica do processo de integração 
socioeconômica das áreas protegidas no nível internacional possibilitou uma compreensão mais ampla da 
norma brasileira. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
  
Cód. 10294 

Utilização da informação como empoderamento para as lideranças comunitárias da 
cidade de Franca 
SANTANA, Taíse Helena de* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
As ações populares por meio de lideranças participativas são uma forma de provocar o desenvolvimento 
local, uma vez que as políticas públicas desenvolvidas com enfoque nos interesses da população tornam as 
cidades prósperas. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é discutir a importância da competência 
informacional e da cultura para o processo de utilização das informações disponibilizadas no site da 
Prefeitura Municipal de Franca por parte das lideranças comunitárias, observando-se se as informações 
disponibilizadas podem ser utilizadas por lideres comunitários como ferramenta para reivindicação de 
ações governamentais e implantação/implementação de políticas públicas, dentro do campo de atuação 
social. Trata-se de pesquisa exploratória, por apresentar a discussão teórica do assunto em questão. Em 
continuidade, pretende-se verificar na prática, por meio de entrevistas não diretivas junto a presidentes 
de centros comunitários, a efetivação da utilização do portal da prefeitura municipal de Franca como 
ferramenta de consulta e obtenção de informações públicas. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
 
Cód. 10177 

Violência e Desenvolvimento Regional 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de* 
BRAGA FILHO, Hélio 
POUSA, Jonatan* 
FACIG - Faculdade de Ciências Gerenciais / Uni-FACEF 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, visando conhecer a evolução do indicador de criminalidade, 
através do Índice de Homicídios para cada 100 mil habitantes na Região Administrativa de Franca – SP, nos 
últimos 15 anos, comparativamente com a evolução da condições socioeconômicas da região. Utilizamos 
dados oficiais de fontes secundárias, com a técnica da estatística descritiva. Como parâmetro para 
criminalidade, utilizamos o critério da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), que considera índices 
acima de 8 para cada 100 mil habitantes, como epidêmico. Pudemos constatar, nesta região, índices 
beirando a epidemia e, até mesmo momentos em que foi superada esta barreira. O que, por sua vez, pode 
estar prejudicando fatores estratégicos para o desenvolvimento da região. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário Municipal de Franca 
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