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RESUMOS 

Cód. 10713 

A complexidade humana sob o olhar da teoria sistêmica 
NASCIMENTO, Aline Pimenta* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
É fato que o Homem está em constante evolução e que hoje detém enorme conhecimento sobre seu 
mundo exterior. Porém, ao analisar seu mundo interior pode-se dizer que seu conhecimento é bem 
pequeno se comparado ao do conhecimento exterior e que, ainda há muito por se descobrir. Isso se deve, 
principalmente, ao fato de que só recentemente a ciência passou a estudar sobre a complexidade 
Humana. Diante deste contexto, o objetivo deste artigo é proporcionar uma discussão teórica sobre a 
complexidade Humana considerando o ponto de vista da teoria sistêmica, provocando reflexões e 
promovendo o autoconhecimento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual o desenvolvimento é 
embasado, principalmente, nas obras dos teóricos Capra, Hodgkinson e Morin. A partir da revisão 
bibliográfica, foi possível levantar discussões das dimensões que constituem a personalidade Humana: 
aspectos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Foi demonstrado que tais fatores possuem 
uma inter-relação e interdependência e, por isso, só é possível se autoconhecer quando se considera a 
integralidade do Homem e não apenas uma de suas dimensões. 
Palavras chave: Complexidade humana e teoria sistêmica, Cultura, Valores 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
 
Cód. 10804 

A construção de um cenário favorável a investimentos estrangeiros em sustentabilidade 
no Brasil 
AGUIAR, Gabriel Moura 
Escola Paulista da Magistratura 
Busca-se, com o trabalho, analisar como a estabilidade jurídica interna de um país e sua participação no 
sistema internacional de proteção a investimentos estrangeiros influem diretamente no desenvolvimento 
nacional, notadamente quando se trata de investimentos estrangeiros em meio ambiente e práticas 
sustentáveis, tomando como base o Brasil. Como esta estabilidade dificilmente é verificada 
constantemente e em todos os países da economia mundial, foi criado este sistema internacional de 
proteção a investimentos estrangeiros que, no cenário atual de globalização dos mercados, assume papel 
de grande importância. Esse sistema possui mecanismos para atenuar riscos decorrentes de eventuais 
instabilidades nos países e um órgão de solução internacional de controvérsias. Todavia, a aplicabilidade 
deste sistema internacional de proteção depende da anuência de cada Estado, e o Brasil, apesar de figurar 
como um ator importante no cenário econômico internacional, apresenta resistência a envolver-se neste 
sistema normativo transnacional. Ainda, o Brasil apresenta elementos geradores de insegurança jurídica 
em seu ordenamento, como as Medidas Provisórias e a legislação ambiental. Os investimentos 
estrangeiros em meio ambiente e sustentabilidade, apesar de benéficos e até necessários para o 
desenvolvimento econômico sustentável, possuem um alto risco, sendo notadamente beneficiados por 
este sistema internacional de proteção aos riscos. No caso do Brasil, vislumbra-se com o trabalho que 
estes riscos poderão ser atenuados com uma maior participação do país nos sistemas internacionais de 
proteção e uma maior estabilização do sistema normativo nacional. Os principais referenciais teóricos 
serão o ordenamento jurídico nacional e estudos sobre o tema; o método utilizado é o dogmático jurídico. 
Palavras chave: Brasil, desenvolvimento sustentável, investimentos estrangeiros 
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Cód. 10766 

A construção e Gestão do Conhecimento no contexto da Gestão da Cadeia de 
Suprimentos: Uma análise preliminar 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
CAZANE, Ana Lívia 
Faculdade Católica Paulista 
A proposta deste trabalho é abordar a Construção e Gestão do Conhecimento sob a perspectiva da Gestão 
da Cadeia de Suprimentos (GCS), destacando a GCS como gerador de conhecimento estratégico no 
contexto das organizações. O método escolhido para o trabalho é a pesquisa bibliográfica, foi realizado o 
levantamento de informações e conceitos sobre Gestão do Conhecimento e Gestão da Cadeia de 
Suprimentos, na sequência os temas foram analisados e relacionados, gerando reflexões. Como principais 
resultados, observou-se que a GCS proporciona um grande número de informações tanto do ambiente 
interno quanto do ambiente externo para a organização. Essa por sua vez, ao possuir competência pode 
ser capaz de construir novos conhecimentos, tornando-se possível proporcionar diferencial competitivo. 
Tal diferencial ocorre devido a aquisição das informações do ambiente interno e externo que, quando 
alinhadas aos processos da organização, são capazes de alterar processos, proporcionando assim mais 
agilidade e assertividade aos processos e decisões. 
Palavras chave: Gestão do Conhecimento, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Estratégia 
 
 
 
Cód. 10840 

A Crise Econômica no setor Calçadista e seus impactos nos Valores da Empresa 

GOMES, Israel Dener Narciso* 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Este artigo tem o objetivo de destacar a importância das pessoas na construção da cultura organizacional 
das empresas calçadistas de médio porte na cidade de Franca e as consequências geradas pelas demissões 
ocasionadas pela crise econômica e política enfrentada no Brasil e consequentemente na cidade de 
Franca. Para não correrem riscos iminentes de extinção, as empresas precisam se adaptar rápido, reduzir 
despesas e eliminar desperdícios. Há uma necessidade, por parte das empresas, em se adequar às quedas 
nas vendas e uma das maneiras mais utilizadas pelos empresários francanos é a demissão da mão de obra 
operária. A metodologia usada neste estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica exploratório-
descritiva sobre a literatura acerca do tema Cultura Organizacional além de pesquisas junto à instituições 
ligadas à fabricação de calçados. O resultado desta pesquisa mostra números assustadores, são 
funcionários especializados que saíram do mercado calçadista, estão desempregados ou migraram para 
outros ramos de atividade na cidade. Outro dado preocupante para a cidade de Franca são as migrações 
realizadas pelas empresas calçadistas para outras regiões, principalmente para as regiões do Estado do 
Nordeste Brasileiro. Todas estas mudanças nas organizações refletem diretamente na sua cultura 
organizacional e acaba por causar problemas na identidade das mesmas, uma vez que, com altas taxas de 
rotatividade, é improvável que as empresas consigam formar e solidificar seus princípios, suas crenças e 
seus valores organizacionais. 
Palavras chave: Valores organizacionais, Empresas calçadistas, Crise econômica 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10794 

A economia circular como ferramenta de apoio ao desenvolvimento sustentável 
TIOSSI, Fabiano Martin 
SIMON, Alexandre Tadeu 
TERNERO, Ederson Mella 
FACULDADES INTEGRADAS DE SANTA FÉ DO SUL/SP 
Com o advento da Revolução Industrial, as empresas iniciaram um novo processo de fabricação que se 
desenvolvia cada vez mais conforme o consumo também crescia. Atrelado a este desenfreado aumento de 
produção, problemas começaram a surgir como resultado de operações que visavam somente benefícios 
econômicos, impactando de forma negativa, tanto no meio ambiental como no social. Devido a isso, a 
sustentabilidade começa a receber maior atenção de ambientalistas e diversas autoridades 
governamentais visando minimizar os impactos negativos que já começavam a aparecer. Resultados 
positivos começaram a se despontar, mas, mesmo com estratégias de combate e prevenção aos 
problemas ambientais, as práticas de sustentabilidade mostraram-se insuficientes para solucionar os 
problemas da contemporaneidade. Nesse sentido, surgem novas discussões com o desafio de incluir ações 
inovadoras que levem ao desenvolvimento sustentável. A economia circular desponta-se como a melhor 
alternativa de contribuição à resolutividade desses diversos problemas. Logo, este estudo tem como 
objetivo identificar as diferenças e similaridades entre sustentabilidade e economia circular buscando 
compreender em quais quesitos a economia circular complementa a sustentabilidade. Sua realização se dá 
por meio de pesquisa exploratória classificada como bibliográfica. Pelos resultados, identifica-se que a 
economia circular apresenta novas ações de forma a implementar o proposto pela sustentabilidade. 
Palavras chave: Sustentabilidade, Economia Circular, Diferenças e Similaridades 
 
 
 
Cód. 10768 

A educação ambiental como promotora da participação de alunos de ensino médio em 
projetos de enriquecimento e restauração ecológica em Franca-SP 
BORELLI, Pamela Cristina* 
FADEL, Bárbara 
BERTELLI, Célio 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Percebendo a degradação provocada no planeta, existe a necessidade de racionalizar entre a crença de 
que a cultura tecnológica será capaz de acabar com a crise ambiental sem mudar nosso padrão de 
consumo. A educação ambiental vem orientar os novos desafios gerados pela degradação do meio 
ambiente, compreendendo e respeitando os diferentes atores envolvidos nesse processo. O presente 
artigo tem abordagem qualitativa de natureza básica, com objetivo explicativo-descritivo, o discurso 
apresentado se baseia em Lima (2005) Lima (2009) e Dias (1991). Quanto ao procedimento: bibliográfica, 
documental, participante em campo e visa mostrar o processo de promoção e sensibilização sobre o 
conhecimento relacionado à educação ambiental, reflorestamento e sustentabilidade, dirigido aos alunos 
do 3º ano do Ensino Médio em uma Escola Estadual de Franca-SP. Ficou evidente nesse processo de 
educação ambiental que os jovens quando bem orientados podem aderir seus esforços em prol de 
objetivos apropriados para a conservação da natureza. 
Palavras chave: educação ambiental, restauração ecológica, Masanobu Fukuoka 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10742 

A Escola na Prisão 
MENDES, Célia Maria Lopes 
DAVID, Célia Maria 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Este estudo buscou identificar as dificuldades dos docentes e alunos internos no Processo de Ensino 
Aprendizagem na Escola do Sistema Penitenciário da CDP/Penitenciária de Franca-SP, com o intuito de 
investigar, como os docentes que atuam neste centro de Ensino utilizam suas metodologias em sala de 
aula e quais são suas formações enquanto professor de alunos internos no Sistema Penitenciário. O estudo 
foi elaborado com base na metodologia de pesquisa qualitativa com o objetivo de coleta de dados com 
entrevistas individuais com professores e alunos internos e observações durante as aulas. Os dados 
obtidos levaram a seguinte conclusão que a educação para o preso é muito importante pois eles se 
encontram fora do convívio social, mas a escola na prisão caminha diante de algumas dificuldades, como: 
a falta de alunos em sala de aula, em algumas ocasiões, tendo em vista que o sistema de segurança é 
muito rigoroso. Os professores também têm suas dificuldades, como: a falta de material didático para 
utilizar durante as aulas, a falta de equipamentos para utilizar metodologias diferenciadas durante as 
aulas, nem todo material pedagógico tem autorização para adentrar as salas de aula, dificuldades esta 
sentida dos dois lados, tanto de alunos quanto de professores. Consideramos que este fato só poderá ser 
revertido com o incentivo dos órgãos responsáveis que são o Governo do Estado São Paulo e a Secretaria 
Estadual de Educação. A educação na prisão, se considerada de forma adequada, mudaria a vida de muitos 
internos que não tem nenhuma perspectiva de vida social. 
Palavras chave: Educação carcerária, Reinserção social 
 
 
Cód. 10837 

A família socialmente construída do adolescente em ato infracional 
GAZETA, Bruna Alves* 
NASCIMENTO, Daiana Cristina do 
VIEIRA, Camila Barbosa 
LIMA, Maria José de Oliveira 
PIANA, Maria Cristina 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
A presente pesquisa se propõe a compreender as diversas configurações familiares de adolescentes 
autores de ato infracional e que estão em cumprindo da medida socioeducativa liberdade assistida no 
município de Franca/SP. A escolha do tema se deu pela atual conjuntura em que se discutem maioridade 
penal e pela necessidade em desmistificar e compreender a realidade do adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa, bem como seu grupo familiar. Buscou-se levantar dados da organização familiar 
do adolescente em conflito com a lei, por meio de análise de prontuários de adolescentes em 
cumprimento da medida socioeducativa liberdade assistida, compreendendo e objetivando uma análise 
em uma perspectiva de totalidade, analisando estes dados e considerando o contexto societário bem 
como: histórico, social, econômico e político. Rompendo com estereótipos, imediatismo e o senso comum. 
Palavras chave: Família, Ato Infracional, Estatuto da Criança e do Adolescente 
* Bolsista CAPES- MESTRADO 
 
 
 
 
 
 



 

19 

 

 
 
 
Cód. 10782 

A Função do Mandado de Injunção no Estado Democrático de Direito Brasileiro 
LOPES, Carlos Eduardo Pama 
CAMPOS, Marcelo Roberto 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O Estado passou por profundas mudanças políticas e econômicas no decorrer dos anos, sendo que cada 
um evoluiu ou regrediu de acordo com suas peculiaridades, contudo sempre houve uma característica 
comum em todos os modelos consistente na prevalência dos interesses das elites dominantes, mesmo na 
democracia, o que contraria a própria razão da existência do Estado; entretanto, na contramão de tudo 
isso, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, denominada de Constituição cidadã, por trazer um rol 
extenso de direitos e garantias individuais, que, por serem contrários ao neoliberalismo, na maioria, não 
passam de um rol de necessidades, postos que inefetivos na prática, razão pela qual os remédios 
constitucionais, entre eles o mandado de injunção, passaram a ter um papel de destaque na efetivação 
dos referidos direitos. Portanto, o presente artigo tem por escopo abordar a função do mandado de 
injunção na efetivação de direitos previstos em normas constitucionais de eficácia limitada. Para a 
realização deste trabalho, a metodologia utilizada é de revisão bibliográfica com trabalhos relacionados ao 
assunto, de autores fidedignos publicados entre os anos de 1988 e 2017. 
Palavras chave: Estado, Democracia, Neoliberalismo e Mandado de Injunção 
 
 
Cód. 10708 

A Gestão escolar e um ambiente de aprendizagem significativo 
SILVA, Sebastião Donizeti da 
DAVID, Célia Maria 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Este artigo propõe uma reflexão a respeito do papel e das formas que a gestão escolar pode organizar o 
trabalho escolar nos dias de hoje, considerando a necessidade de atender à obrigatoriedade da política 
educacional implementada pelo governo. Discutindo sobre sobre a gestão escolar e o ambiente de 
aprendizagem significativo que ela, como líder e coordenadora da ação do coletivo escolar, tem de levar o 
processo ensino-aprendizagem numa perspectiva democrático-participativa, considerando a importância 
das tecnologias no processo. A partir de uma fundamentação que tem trazido estímulo para a discussão 
do assunto nos meios acadêmicos, salientamos a importância de colocar em pauta um rol de 
competências e habilidades que a gestão escolar deve desenvolver para alcançar resultado significativo na 
criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo, denotanto acesso, permanência e continuidade nos 
estudos a todos os sujeitos escolares. Fundamentamos, principalmente, em Libâneo (2012), Paro (2014), 
Andrade (2004) que nos trazem questões de relevância para uma discussão na perspectiva da gestão 
democrático-participativa. Visualizamos resultados importantes e que esclarecem quanto ao aspecto da 
gestão escolar que busca a promoção da aprendizagem por meio do uso das tecnologias da informação e 
da comunicação, bem como para uma formação continuada dentro do ambiente onde ocorre o processo 
de ensino-aprendizagem. Concluimos que é possível organizar o trabalho escolar de maneira que privilegie 
uma aprendizagem integral, numa relação da relação com o seu entorno, bem como com as demais 
agências formadoras da sociedade. 
Palavras chave: Gestão escolar democrático-participativa, Ambiente de aprendizagem significativa, 
Tecnologias educacionais 
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Cód. 10842 

A guinada à esquerda na América Latina: governo Evo Morales, a perspectiva de 
desenvolvimento e a ampliação cidadã 
ROCHA, Liniker Fernandes* 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Com este artigo se pretende compreender a efetivação ou não de mecanismo de incorporação cidadão na 
Bolívia a partir do governo de Evo Morales e do MAS (Movimento ao Socialismo), iniciado em 2006, após 
graves crises de natureza política, econômica e social. Em outras palavras, temos como objetivo analisar 
um conjunto de políticas econômicas e sociais implementadas pelo governo Morales ao longo dos últimos 
dez anos e a sua capacidade em promover um efetivo processo de inclusão cidadão. Se utilizará sobretudo 
dados publicados por organismos internacionais a fim de executar tal intento, principalmente aqueles 
provenientes da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e do Banco Mundial. 
Palavras chave: Governo Evo Morales, Desenvolvimento social, América Latina 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10770 

A importância da informação na moda: Uma análise preliminar no contexto das 
tendências de moda 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
FERREIRA, Tamires Guedes 
Faculdade Católica Paulista 
A informação está presente em todos os tipos de segmentos de mercados, sendo uma das principais 
chaves de acesso para a diferenciação das empresas e aumentando seu poder de concorrência. Para o 
mundo da moda, a informação principal pode ser considerada as tendências. Sendo assim, o mercado de 
moda funciona com o giro de tendências, onde informações devem ser pesquisadas, selecionadas e 
repassadas por determinados pontos da cadeia de produção, para serem aceitas pelos consumidores, 
onde nesse processo acabam por configurar um fluxo de informação, gerando as tendências de moda. 
Dessa forma, foram levantados dados, com base bibliográfica, com a intenção de formular e ordenar, para 
o melhor entendimento, esse caminho que as informações percorrem. Podendo ao final, perceber a 
importância de cada nível dessa cadeia de informação, em relação fornecedor/consumidor, chegando até 
o último nível, onde nele se tem a confirmação final de que as informações repassadas viraram uma 
tendência de moda ou não. 
Palavras chave: Informação, moda, tendências 
 
 
Cód. 10702 

A importância da memória organizacional para a construção do conhecimento em 
organizações jurídicas 
SANTARÉM, Vinícius 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Diante da globalização, onde as informações circulam numa velocidade muito grande e num volume muito 
intenso, a atuação do profissional do Direito tornou-se cada vez mais importante, pois precisa da 
informação exata no momento oportuno, tendo em vista que os prazos processuais são curtos para que 
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seja feito todo um levantamento dessas informações. O presente artigo justifica-se pela importância da 
informação para a atuação do profissional do Direito e pelo volume reduzido de pesquisas que integram 
essas duas grandes áreas (Ciência da Informação e Direito). 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 Memória Organizacional apresenta-se como um instrumento capaz de gerir a 
organização da informação e tornar eficiente a apresentação, categorização, a navegação e a busca, 
facilitando o acesso às informações, de modo a atender de forma satisfatória as necessidades dos 
diferentes grupos de usuários. A memória organizacional é uma das soluções para os problemas da 
degeneração do conhecimento dentro da organização. O objetivo desse artigo é justamente facilitar a 
atuação do profissional do Direito, indicando mecanismos para que se faça a gestão da informação 
jurídica, utilizando para isso a memória organizacional. 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, memória organizacional, gestão da Informação e 
do conhecimento. 
Palavras chave: informação jurídica, gestão do conhecimento e memória organizacional 
 
 
Cód. 10786 

A importância da negociação de sentidos em um grupo de crianças institucionalizadas; 
um relato de experiência 
GOMES, Mariana Silva 
CINTRA, Thais Silva 
Universidade de Franca 
Desde a colônia, a institucionalização de crianças e adolescentes tem estado presente no Brasil, sendo que 
uma das formas em que se delineou foi através das rodas dos expostos ou enjeitados, onde os recém-
nascidos eram abandonados na porta de santas casas e conventos, estendendo-se como orfanatos, 
caracterizando assim o cuidado delegado a instituições filantrópicas assistencialistas. Atualmente, com as 
políticas de proteção e cuidado previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, essa prática passou a 
ser dever do Estado e o mesmo executa esses serviços através das instituições de acolhimento no modelo 
de casas lares, ou aldeias. O presente trabalho foi realizado, à partir do estágio em promoção de saúde na 
comunidade, por alunos do quinto ano de psicologia de uma cidade do interior de São Paulo, junto a 
crianças em contexto institucional, casa-lar, tendo como recurso teórico-prático o construcionismo social, 
que tem as relações como lócus de construção do mundo, com o intuito de promover saúde às crianças, 
contribuindo de maneira integral para seu desenvolvimento psicossocial; investiu-se trabalhar com o foco 
nas relações dialógicas, a fim de negociar e construir sentidos, que favoreçam novas possibilidades de se 
relacionar e compreender o mundo. Através da construção grupal colaborativa, o resultado demonstrou a 
importância da ação conjunta e o quanto a postura de curiosidade e não-saber dos estagiários 
possibilitaram um processo de diálogo entre todos, estabelecendo com a negociação de sentidos a 
construção de novos recursos e abertura para novas possibilidades. 
Palavras chave: Estatuto da criança e do adolescente, Serviço de acolhimento, Construcionismo Social 
 
 
Cód. 10774 

A importância da teoria e da prática no ensino superior: um olhar para o curso de 
Licenciatura em Educação Física 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes* 
Faculdade Campos Elíseos 
Efetivamente, nas últimas décadas têm tido, para o contexto educacional brasileiro, um olhar atencioso no 
sentido de redimensionar o olhar dos educadores e pesquisadores para o seguinte aspecto: o pensamento 
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do educador na questão da teoria e da prática. O objetivo do trabalho é analisar a importância tanto da 
teoria como da prática no Ensino Superior, enfatizando a questão do curso de Licenciatura em Educação 
Física. Para tanto foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as condições necessárias na formação 
de educadores que atuam no Ensino Superior, tendo informações teóricas e práticas durante o curso de 
Licenciatura em Educação Física. Assim, foi abordada no estudo a essência da teoria e da prática, em 
seguida refletiu sobre a formação e trilhará caminhos para a Educação Superior e finalizando com a 
discussão sobre o Ensino Superior, inclusive no curso de Licenciatura em Educação Física. Porém, a 
questão dos saberes docentes e da prática pedagógica do Ensino Superior perpassa qualquer concepção 
de ensino ou processo de formação profissional. Entretanto, nem sempre o foco das reflexões contempla 
estas categorias, levando a enfrentar este desafio como um exercício, na área da Educação Física, em que 
teoria, prática, ensino, profissão e docência formam um todo. Dessa forma, é importante ressaltar que os 
educandos do Ensino Superior precisam compreender tanto a teoria quanto a prática durante o curso de 
Licenciatura em Educação Física, porque a atuação após a graduação prevalece com ênfase à prática, na 
qual ainda é pouco desenvolvida na graduação, na maioria das vezes. 
Palavras chave: Ensino Superior, Teoria e Prática, Educação Física 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10714 

A indústria calçadista de Franca-SP frente à gestão ambiental: uma abordagem 
econômica-financeira 
BARBOSA, Vanessa Cintra Alves 
MARIN, Marcello de Souza 
Universidade de Franca 
Atualmente, a responsabilidade social e a gestão ambiental são fatores fundamentais a serem 
considerados na gestão de uma empresa. Com a inserção do desenvolvimento sustentável na agenda dos 
diversos países e empresas, a comunidade passou a exigir de seus fornecedores uma postura de 
responsabilidade para com a sociedade e o meio ambiente, visto que é urgente a necessidade de 
racionalizar o uso dos recursos naturais, que são matéria-prima das empresas e que a cada dia estão mais 
escassos. Dentro deste contexto, este trabalho justifica-se pois traz uma reflexão sobre decisões 
econômico-financeiras de uma determinada indústria calçadista e que contribuem para a sua gestão sócio-
ambiental. A indústria calçadista, pólo industrial bem estruturado e desenvolvido na cidade de Franca, é 
gerador de resíduos potencialmente perigosos, necessitando descarte específico. Neste contexto, como 
um dos pilares da sustentabilidade encontra-se o fator econômico, visto que sem ele, os outros (social e 
ambiental) não se sustentam. Diante desse novo paradigma, definiu-se como objetivo para esta pesquisa 
abordar juntamente com uma indústria calçadista de Franca quais aspectos econômico-financeiros são 
empregados para manter a sustentabilidade empresarial. Sendo assim, desenvolveu-se por meio de um 
questionário pesquisa de campo em uma indústria calçadista de Franca. A metodologia escolhida é o 
estudo de caso, pois investigou-se uma empresa do ramo calçadista para conhecer suas particularidades 
com relação às decisões econômico-financeiras tomadas. 
Palavras chave: gestão ambiental e responsabilidade social, gestão financeira, indústria calçadista 
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A informação como componente estratégico no processo de tomada de decisão no 
setor do agronegócio 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
MACHADO, João Guilherme de Camargo Ferraz 
JACOBINO, Francielle 



 

23 

 

SANTOS, Carlos Eduardo Moreno dos 
Faculdade Católica Paulista 
O objetivo do presente artigo é discutir a importância da informação como componente estratégico no 
processo de tomada de decisão no agronegócio de maneira a proporcionar maior competitividade às 
empresas que a utilizam. Para isso, essa pesquisa tem uma abordagem exploratória e utilizou a pesquisa 
bibliográfica para o levantamento do conteúdo em diversas fontes, incluindo periódicos, teses e 
dissertações, livros e anais de congressos nacionais e internacionais. A informação está presente em todas 
as atividades organizacionais e entendê-la é fundamental para as empresas, pois possibilita decisões mais 
assertivas e competentes. A informação muda o estado da organização, a partir da utilização de avaliação 
e do seu processamento, proporcionando a competência para resolução de problemas. O setor do 
agronegócio reúne características como clima da natureza, políticas públicas e exigência dos consumidores 
que o torna mais complexo que a maioria das organizações, quando se trata de estratégias. Desse modo, 
os empresários/gestores rurais não podem tomar decisões baseados apenas em suposições ou crenças 
passadas, mas sim utilizar a informação a seu favor, conseguindo agir com maior competência em todas as 
suas atividades, tornando-se mais competitivos. 
Palavras chave: Informação, Tomada de decisão, Agronegócio 
 
 
Cód. 10735 

A mediação e o direito: caminhos para uma cultura negocial nos processos decisórios 
brasileiros 
BONATO, Patrícia de Paula Queiroz 
Universidade de São Paulo 
A complexificação das sociedades atuais, somada à estagnação do modelo formal de solução de conflitos 
sociais pautado na última palavra dos juízes, demanda novos processos decisórios ao equacionamento de 
controvérsias que se mostrem mais céleres e, em igual medida, também mais eficazes. A análise da 
realidade social brasileira sinaliza para uma forte conveniência em atribuir aos conflitos um tratamento de 
gestão e não de solução: identificá-los, compreendê-los, interpretá-los e utilizar tais percepções para 
auxiliar as partes conflitantes a chegarem a uma solução parece ser um caminho mais eficaz de superá-los. 
A mediação, nesse contexto, é uma técnica alternativa de solução de conflitos recentemente 
regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro. Sua aplicação é incentivada no novo Código de 
Processo Civil, que confere prioridade à mediação em detrimento do trâmite processual convencional. 
Devido a sua importância, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o instituto da mediação sob 
o enfoque da negociação e de seus princípios norteadores. Para tanto, utilizou-se o método dedutivo- 
bibliográfico, com aporte teórico de livros e artigos de negociação e de direito. 
Palavras chave: negociação, mediação, processo decisório 
 
 
Cód. 10784 

A morte simbólica: um não viver em vida 
TARDELI, Marina Loureiro 
PERES, Kênia Maisa 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Com o presente estudo, objetiva-se investigar dentro de uma abordagem qualitativa, a representação 
simbólica da morte vivenciada pelo humano ao longo da vida. A morte real, concreta, e, principalmente 
simbólica presente em todas as etapas vividas, oferece um ressignificado para a trajetória de cada sujeito. 
Trata-se da morte no desenvolvimento psíquico humano, como ela é representada e quais aspectos 
influenciam na constituição social do mesmo. A morte simbólica que é experimentada ao fim e início de 
cada estágio da vida. Na elaboração bem sucedida do luto, real ou simbólico, o indivíduo desenvolve uma 
intensa atividade psíquica para se desligar daquele objeto que foi perdido e pode, assim, vincular sua 
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libido a outro objeto numa próxima fase que se iniciará posteriormente. Observaremos desde o momento 
do nascimento até o último estágio de vida, a maneira como cada idade tende a lidar com a elaboração 
das diversas mortes que ocorrem em vida. Para tanto, os procedimentos metodológicos utilizados foram a 
revisão bibliográfica, com base em obras literárias psicanalíticas. 
Palavras chave: luto, morte simbólica, psicanálise 
 
 
Cód. 10835 

A morte em pessoas vivas: uma breve reflexão psicanalítica sobre pacientes no setor de 
hemodiálise 
QUILICE, Luiza Amato 
Membro da Comunidade 
A experiência como psicóloga no setor de Hemodiálise de um hospital público, mostrou o quanto a morte 
está presente dentro das salas de diálise, mesmo quando o que se busca ali é manter a própria vida. Essa 
ambiguidade não afeta somente os pacientes, mas a equipe como um todo. A doença Renal Crônica atinge 
pessoas de todas as faixas etárias e não é passível de cura. A hemodiálise então, visa retirar do sangue os 
resíduos os quais os rins paralisados não conseguiram filtrar e é realizado de duas a quatro vezes na 
semana, por duas até quatro horas por dia. A morte está presente tanto objetiva, como subjetivamente, 
quando pensamos que as pacientes que ali estão convivem com perdas constantes, entre elas, do seus 
próprios rins que outrora funcionavam normalmente. Assim o trabalho permite que pensemos com o 
auxílio da Psicanálise, alguns sintomas psicológicos presentes nos pacientes que necessitam fazer 
Hemodiálise e assim construir pontes entre o pensamento freudiano em relação a Morte e a Vida 
representado pelos conceitos de “pulsão de morte”, “pulsão de vida”, “luto” e “melancolia”. Visa então, 
pensar o cotidiano daqueles que estão em contato com esse dualismo Morte e Vida diariamente tanto de 
forma objetiva como subjetiva, bem como suas consequências psicológicas. 
Palavras chave: psicanálise, luto, pulsão de morte 
 
 
Cód. 10787 

A participação da sociedade nas políticas de segurança pública como fortalecimento da 
cidadania e democracia no Brasil 
SANCHES, Caio Afonso Laforga 
SILVA, Carlos Eduardo da 
VALENTIM, Carlos Roberto 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Quando tratamos de segurança pública, a primeira coisa que vem à mente de qualquer cidadão é a 
atuação do Estado por meio de sua polícia. Independentemente das estruturas existentes no mundo, 
imaginamos sempre o profissional que atua na segurança pública combatendo a criminalidade de forma 
intensa e heroica, na busca de garantir a segurança pública, dever do Estado e direito fundamental 
consagrados pela nossa Constituição. A responsabilidade com a segurança pública não cabe somente ao 
Estado, mas também aos cidadãos e à sociedade como um todo, responsabilidade esta que já definida em 
nossa Constituição Federal de 1988. Neste contexto, surge a filosofia de policiamento comunitário, 
baseada na interação entre a polícia e a sociedade, já implantada em diversos países e obtendo resultados 
efetivos, apresentando-se como uma ótima alternativa para a pacificação social. Justifica-se a presente 
pesquisa em razão da criminalidade que vem aumentando de forma progressiva e os meios de atuação e 
combate aos crimes instituídos pelo Estado, já não se mostram totalmente eficientes. Objetiva-se, ainda, 
por meio da pesquisa, analisar os efeitos do policiamento comunitário e seus reflexos na segurança 
pública e como fator propulsor dos direitos humanos. Ainda, comparar os aspectos controvertidos 
mencionados pela doutrina e pela jurisprudência. Utilizar-se-á o método de pesquisa bibliográfica como 
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procedimento de investigação, visando demonstrar como a participação da sociedade na segurança 
pública é um mecanismo de fortalecimento da cidadania e da democracia no Brasil. 
Palavras chave: Segurança Pública, Policiamento Comunitário, Participação Popular 
 
 
Cód. 10756 

A permanência do trabalho infantil no Brasil: uma análise acerca dos entraves à sua 
erradicação 
PIRES, Adriano Roque 
ALMEIDA, Victor Hugo de 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
A infância e a adolescência, fases da vida humana de desenvolvimento psicofísico, descobertas e 
entendimentos, são incompatíveis com o trabalho, pois o caráter antidemocrático deste ambiente, visto 
ser um meio caracterizado pela hierarquia e subordinação, traz consequências ao desenvolvimento sadio 
dos jovens. O Brasil, junto à Organização Internacional do Trabalho, comprometeu-se a erradicar as piores 
formas de trabalho infantil até 2016, objetivo não alcançado e postergado para 2020; e a erradicar todas 
as espécies deste trabalho até 2020, prazo também prorrogado para 2025, o que evidencia a importância 
e relevância de se estudar e debater esta temática. Assim, por meio do método de abordagem dedutivo, 
com aporte na técnica de pesquisa bibliográfica, e a partir da premissa do direito à proteção integral à 
criança e ao adolescente e do direito ao trabalho decente, este estudo analisa alguns dos motivos centrais 
de permanência do trabalho infantil, traçando um panorama das dificuldades à sua erradicação. Nesse 
sentido, discute-se a adoção de ideias políticas e econômicas capitalistas da doutrina neoliberal, que 
geram concentração de renda e desigualdade social, levando crianças ao trabalho precoce para 
complementação da renda familiar e/ou para satisfação de necessidades materiais próprias que a família 
não pode atender; e, também, as autorizações judiciais para o trabalho no âmbito da Justiça Comum, 
antes da idade permitida pela legislação vigente, ressaltando-se a importância de se deslocar a 
competência para apreciar esses pedidos à Justiça do Trabalho, que tem como objetivo estratégico 
institucional a erradicação do trabalho infantil. 
Palavras chave: Trabalho Infantil, Proteção Integral, Criança e Adolescente 
 
 
Cód. 10748 

A PESQUISA COM EGRESSOS: relato de experiência com licenciados em pedagogia 
LOURINHO, Anamelia Cardoso Guasti* 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O ensino superior evoluiu de forma relevante em aspectos quantitativos no decorrer dos últimos trinta 
anos, a pesquisa com egressos do ensino superior vem se destacando como importante instrumento de 
indicadores para melhorias de cursos, instituições de ensino e mercado de trabalho, com reflexões 
pertinentes ao contexto local e global. Frente a dificuldade em coletar informações junto ao aluno egresso 
no curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade a distância, busca-se nesta pesquisa conhecer 
novas realidades e mecanismos que minimizem as dificuldades encontradas. A pesquisa é qualitativa, de 
caráter bibliográfico e investigativo, faz um breve panorama sobre o cenário atual no Brasil e no mundo, 
tendo como referencial teórico o estudo de Jean –Jacques Paul, 2015, sobre o acompanhamento de 
egressos do ensino superior, apresenta experiências brasileiras e internacionais. Como resultado faz 
conhecer mudanças inovadores e incentivar a pesquisa com egressos do ensino superior relacionando seu 
impacto no desenvolvimento social. 
Palavras chave: Egresso, Desenvolvimento Social, Licenciatura em Pedagogia 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10767 

A Política Nacional de Crimes Ambientais 
FELÍCIO, Geisa Mariah Bomfim 
FERNANDES, Fernando Andrade 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O meio ambiente é essencial para a vida humana, e a manutenção de seu equilíbrio é fundamental para a 
sadia qualidade de vida. Não há como compreender a existência humana sem a existência de florestas, 
animais, oceanos e lagos. Inicialmente, veremos como o homem alterou profundamente o meio em que 
vive, causando danos irreversíveis ao bioma local. Não há como reparar o meio ambiente, pois uma vez 
que o dano é causado o local nunca mais será o mesmo. Assim veremos não somente a importância do 
meio ambiente para os seres humanos, mas também a importância da sua manutenção como está, pois as 
alterações causadas muitas vezes são perpétuas. Após veremos o que é protegido pela Lei Ambiental, e 
como ela não protege somente o animalzinho de estimação, e sim todo o conjunto de coisas que formam 
o meio ambiente, lançando sua proteção à toda a flora e fauna, bem como ao ar, águas e solos entre 
outros. A proteção recai sobre todos os bens que em conjunto são necessários a uma vida humana digna. 
Com o surgimento da Política Nacional do Meio Ambiente vemos, através de seus princípios, como é 
importante a prevenção ambiental. Serão apontados exemplos de institutos criados pela política nacional 
que visem evitar o acontecimento de qualquer dano ambiental, analisando o crime de poluição, que 
expressa melhor o caráter preventivo da política brasileira do Meio Ambiente, em sintonia com a 
tendência mundial. 
Palavras chave: Meio Ambiente, Política Nacional do Meio Ambiente, Prevenção. 
 
 
Cód. 10828 

A Psicologia Jurídica como curso de extensão em um curso de Psicologia do Uni-FACEF 
GRACIOLI, Sofia Muniz Alves 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Universidade de São Paulo - USP 
A psicologia jurídica apresenta várias áreas e ramificações, com o intuito de se associar ao direito. 
Atualmente está disciplina não é mais vista como mera forma de diagnosticar ou avaliar, mas também em 
atividades como seleção e treinamento pessoal, avaliação de desenvolvimento, acompanhamento 
psicológico na magistratura, entre outros. O tema abordado é algo muito relevante nos dias atuais, à 
associação de direito e psicologia é algo novo e atual. Importante destacar o quanto se faz necessário 
refletir, estudar e que essa associação seja cada vez mais efetiva. O objetivo do presente trabalho é em um 
primeiro momento revisar as ramificações da psicologia jurídica, além de verificar o impacto da psicologia 
jurídica como disciplina no ensino superior em psicologia como curso de extensão no Uni-FACEF, os 60 
estudantes que estão cursando o curso de extensão de psicologia jurídica de psicologia do uni-facef 
responderam um questionário aberto com 4 questões com relação a psicologia jurídica e o curso oferecido 
quais os pontos positivos e negativos. Observa-se que os alunos são curiosos, sempre buscando algo a 
mais, tanto que pediram um curso de extensão com o tema psicologia jurídica por observarem que é um 
tema na atualidade e que tem ampla discussão nos dias atuais. A partir do questionário respondido 
podemos perceber que estão tendo comentários positivos, de grande aprendizagem e que estão 
aproveitando a oportunidade. Falam de negativo que o tempo do curso é pouco e que poderiam ter mais 
conteúdo com relação a este tema. 
Palavras chave: Psicologia Jurídica, curso de extensão, Uni-FACEF 
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Cód. 10719 

A valorização do comportamento assertivo em situação de conflito por discriminação 
étnica 
ALVES, José Lourenço 
Universidade de Franca 
A Valorização do Comportamento Assertivo (VCA) é um modelo de intervenção de sessão única, baixo 
custo e nenhuma exposição da intimidade dos participantes. Embasa-se na Teoria Social Cognitiva e se 
alinha à estratégia do empoderamento, buscando promover a valorização da assertividade em situação de 
conflito. Desenvolvida pelo autor em sua tese de doutoramento, mostrou-se viável no contexto dos 
conflitos conjugais. Para atender demanda do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra de Franca, foi aplicada no contexto dos conflitos por discriminação étnica, de modo a 
observar sua viabilidade neste contexto. A sessão foi coordenada pelo autor e contou com 10 
participantes de diferentes idades e níveis de escolaridade, todos maiores de 18 anos e engajados nas 
políticas contra a discriminação, sendo 06 mulheres e 04 homens. Com base no que foi observado e nas 
declarações dos participantes, foram atendidos os parâmetros preestabelecidos para inferir a viabilidade 
da VCA no contexto desses conflitos, seja no que se refere à sua operacionalidade, seja no que se refere ao 
seu potencial para promover a valorização da assertividade. 
Palavras chave: conflito, intervenção, empoderamento 
 
 
Cód. 10844 

A violência contra mulher na mídia: o caso Núbia Ribeiro Duarte 
CINTRA, Soraia Veloso 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
Neste artigo, nossa intenção é falar sobre a violência que se encontra estampada na mídia escrita a partir 
do estudo do caso Núbia Ribeiro Duarte, jovem francana de 21 anos que foi assassinada na última semana 
de setembro de 2017. Durante a semana de 24 de setembro a 1º de outubro, o desaparecimento da 
jovem, e todos os desdobramentos do caso foram acompanhados com grande interesse pela mídia. Pode-
se ouvir e assistir programas de rádio com entradas ao vivo no facebook, convidados especiais para falar 
do caso, e opiniões diversificadas nos comentários. Para este artigo selecionamos o jornal escrito 
Comércio da Franca, da cidade de Franca (SP), que deu ao caso as manchetes diárias no período de 26 de 
setembro a 1º de outubro de 2017. 
Palavras chave: mulher, violência, mídia 
 
 
Cód. 10772 

Acessibilidade e Informação: Projeto Conecte-se como fator de desenvolvimento social 
GONÇALVES, Paula Teixeira 
TOLEDO, Noemia Lopes 
PIRES, Daniel Facciolo 
CARVALHO NETO, Silvio 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Este artigo tem como objetivo avaliar o projeto social denominado "Conecte-se: A Melhor Idade 
Conectada com Novas Tecnologias, desenvolvido pelo Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-
FACEF em parceria com a Associação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP. 
Inicialmente, o projeto foi apresentado, traçando seus participantes, objetivos e finalidade. Em seguida, 
buscou-se trazer, a título de referencial teórico, expondo o processo de envelhecimento, as dificuldades 
enfrentadas pelos idosos, bem como as dificuldades face às inovações tecnológicas e avanços que tais 
inovações podem ocasionar no modo de vida dos mesmos, suas relações interpessoais, dentre outros. O 
referencial teórico também explorou questões do desenvolvimento social, com foco na inclusão social. 
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Posteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo estruturada, de abordagem quantitativa. Por fim, 
demonstrou-se os resultados alcançados pela pesquisa de campo, realizada de modo a colher informações 
dos Monitores Universitários, por exemplo, acerca do alcance dos objetivos do Projeto e a satisfação dos 
beneficiários do Projeto. As informações foram coletadas por meio de questionário, utilizando-se a escala 
de Likert, em que é possível se adotar a referência quanto mais próxima ela esteja da realidade. 
Palavras chave: Envelhecimento, Tecnologia, Projeto social 
 
 
Cód. 10755 

Agricultura Familiar, Pronaf e Desenvolvimento Regional 
SILVEIRA, Cassio Eduardo Borges* 
BRAGA FILHO, Hélio 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Resumo: O presente trabalho de pesquisa tem como principal objetivo verificar se o Pronaf (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), instrumento de Política Publica Social que 
disponibiliza recursos financeiros para investimento/aplicação na Agricultura Familiar indica contribuição 
para o Desenvolvimento Regional. A análise levou em consideração o ponto de vista econômico, 
comparando a evolução e a liberação anual de recursos do Programa, tendo em vista a contribuição da 
agricultura familiar para evolução do PIB municipal. O recorte territorial da pesquisa é o município de 
Claraval/MG, onde próximo de 80%, dos estabelecimentos rurais pertencem a pequenos produtores 
familiares. Levaremos em conta o período temporal compreendido entre os anos 2000 e 2012. A 
metodologia empregada caracteriza-se pela pesquisa exploratória de natureza quantitativa comparativa. A 
agricultura familiar tem fundamental importância na economia dos municípios rurais, além de garantir a 
segurança alimentar da sociedade, fixa e desenvolve os núcleos rurais, que são fundamentais para o 
equilíbrio econômico social. Finalizando a pesquisa chegamos à conclusão de que a liberação de 
financiamentos bancários via Pronaf, nas modalidades de Investimento e Custeio para fortalecimento da 
agricultura familiar, indicam uma contribuição positiva para a evolução do PIB municipal. 
Palavras chave: Agricultura Familiar, Pronaf, Desenvolvimento Regional 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10727 

Ajuste Fiscal Expansionista: Reflexões Teóricas sobre a Experiência Brasileira 
NASCIMENTO, Pedro Henrique 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O presente estudo se propõe a analisar a literatura que cerca a ideia – contrária aos pressupostos 
keynesianos – de que ajustes fiscais contracionistas possam de alguma maneira permitir que economias se 
recuperem e possam até sair de crises, como a Grande Recessão de 2008-09. O ponto de partida será, 
portanto, um contraponto entre as duas visões, em um primeiro momento, no campo teórico e 
posteriormente com uma análise de trabalhos relevantes tanto a favor como contrários a essa hipótese. 
Atesta-se, por essa exposição, que as circunstâncias para que consolidações fiscais se tornem benéficas 
para a atividade econômica são extremamente raras e dependem de um mix complexo de outras 
alterações na taxa de juros e no câmbio. Com base nessas evidências, o trabalho sustenta que políticas de 
austeridade nas contas públicas não apenas são incapazes de auxiliar o país a superar a crise como 
também estão no centro de como a economia brasileira chegou até a crítica situação atual. 
Palavras chave: Ajuste Fiscal Expansionista, Experiência Brasileira 
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Cód. 10830 

Alterações da consolidação das leis trabalhistas (CLT): aspectos prejudiciais da 
terceirização 
BORGES, Livia Costa Cândido 
TAVEIRA, Shaiene Lima 
BORGES, Donaldo de Assis 
Faculdade de Direito de Franca 
O trabalho analisa as alterações da Consolidação das Leis Trabalhistas no tocante à terceirização do 
trabalho pelas empresas. A terceirização foi ampliada pela Lei nº 13.467/2017 para contemplar também a 
atividade-fim da empresa. Antes da edição da lei somente permitia-se a terceirização de atividades-meio 
significando, dentro desses limites, relativa proteção ao trabalhador por se tratar de mecanismo hábil 
contra a degradação das condições de emprego. A nova lei estendeu perigosamente os limites da 
terceirização podendo levar à diminuição drástica do trabalho formal impactando, inclusive, a 
empregabilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas. O presente trabalho tem por objetivo o 
estudo e a análise da proteção constitucional do trabalhador, do conceito de terceirização, cotejando a lei 
anterior sobre terceirização com a nova legislação trabalhista, a fim de evidenciar os aspectos prejudiciais 
da nova legislação. A terceirização tem sido defendida por adeptos do mercado que a veem como 
estratégia de gestão, opção de modernização, competitividade e adequação às necessidades atuais dos 
mercados internacionais, todavia, os resultados apontam o trabalhador entregue a forças extremamente 
superiores às suas, que ele não domina e sequer sabe como enfrentá-las. O princípio da hipossuficiência 
do trabalhador parece tornar-se letra morta e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana 
algo distante e esquecido. 
Palavras chave: Terceirização, trabalho, emprego 
 
 
Cód. 10723 

Análise comparativa da produção científica em gestão do conhecimento no setor 
público nos âmbitos nacional e internacional 
SOUZA, Leonardo Pereira Pinheiro de 
SANTOS, Beatriz Rosa Pinheiro dos 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
DAMIAN, Ieda Pelógia Martins 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-Marília 
No contexto da denominada Sociedade da Informação e do Conhecimento, é essencial que as 
organizações se sensibilizem para implantarem programas ou projetos de gestão do conhecimento, uma 
vez que é um instrumento estratégico para gerar diferenciais competitivos. O setor público em especial, 
necessita implantar a gestão do conhecimento para tornar seus processos organizacionais mais eficientes, 
reduzindo custos e desperdícios e provendo serviços de qualidade à sociedade. Nesse contexto, 
apresenta-se o problema de pesquisa: quais são os índices de produção científica sobre gestão do 
conhecimento no setor público nos âmbitos nacional e internacional? Objetiva-se avaliar a produção 
científica relacionada à gestão do conhecimento em órgãos públicos entre os Anos de 2006 a 2016. A 
pesquisa se justifica por contribuir para os campos da Ciência da Informação e da Administração Pública, 
evidenciando lacunas que podem ser atenuadas com base na exploração teórico-metodológica de ambos 
os campos. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, de natureza quantitativa, utilizando-se a 
análise cientométrica. Destaca-se que mesmo havendo pesquisas sendo desenvolvidas sobre esta 
temática, cujo potencial de melhorar a vida de distintos cidadãos brasileiros, existe ainda uma significativa 
lacuna no que tange a produção científica neste âmbito. 
Palavras chave: Gestão do Conhecimento, Setor Público, Cientometria 
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Cód. 10731 

Análise infométrica para o campo empresarial: um estudo no site Reclame Aqui na 
categoria e-commerce de eletreletrônicos 
SANTOS, Beatriz Rosa Pinheiro dos 
SOUZA, Leonardo Pereira Pinheiro de 
RICARDO, Filipe 
TREVISAN, Luciana Calvo 
DAMIAN, Ieda Pelógia Martins 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O trabalho teve como problema motivador verificar se panoramas da bibliometria adaptados ao campo 
empresarial podem ser eficazes no processo de mapeamento quantitativo de informação. O objetivo foi 
mapear no site ‘Reclame Aqui’ quais os tipos de informações/reclamações mais recorrentes de empresas 
que comercializam eletroeletrônicos por meio de comércio eletrônico nos últimos dois anos. A pesquisa 
justifica-se por contribuir para o arcabouço teórico e metodológico dos campos científicos da Ciência da 
Informação e da Administração, além de contribuir para os gestores de tal segmento que podem utilizar o 
presente trabalho como suporte no planejamento estratégico das organizações. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, utilizando a abordagem qualiquantitativa. Para tanto, utilizou-se a infometria para realizar o 
mapeamento das informações/reclamações mais recorrentes no universo escolhido. Por meio de uma 
amostra de 15 empresas e 5 tipos de informações/reclamações principais e mais recorrentes no site no 
período de dois anos, foi realizada a análise quantitativa e qualitativa dos dados. Como resultados da 
análise se tem um crescimento exponencial do número de reclamações de um ano para o outro, 
possibilitando algumas inferências, principalmente no que diz respeito ao comportamento informacional 
dos clientes. Também foi possível identificar uma rede de interação entre os tipos de 
informações/reclamações observadas no site, possibilitando aos gestores reconhecer a influência de seus 
pontos fracos perante seus clientes e possíveis tomadas de decisão frente a momentos críticos. Por fim, a 
infometria se mostrou uma ferramenta eficiente e eficaz para alcançar a proposta da pesquisa. 
Palavras chave: Infometria, Comportamento Informacional, Gestão da Informação 
 
 
Cód. 10732 

Análise da Criminalidade Juvenil, no Município de Passos/MG 
OLIVEIRA, Elisa de 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de* 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - Passos 
O presente artigo tem como objetivo analisar a criminalidade juvenil, mostrando que o aumento da 
criminalidade foi, e ainda é marcado por atos infracionais praticados por crianças e adolescentes, e para 
combater esse aumento faz-se necessário a criação de Políticas Públicas eficazes, mas principalmente a 
prevenção que sempre deve vir em primeiro lugar, investimentos constantes na segurança pública faz com 
que o controle da criminalidade se torne mais eficaz e eficiente. O município de Passos/MG tem sofrido 
com o aumento da criminalidade e em grande parte dos crimes temos crianças e adolescentes envolvidos, 
resta analisar se as Políticas Públicas vêm cumprido seu papel dentro da prevenção dessa criminalidade. A 
metodologia utilizada para consecução dos objetivos propostos foi a pesquisa bibliográfica. 
Palavras chave: Crianças e adolescentes, Criminalidade, Políticas Públicas 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10846 

Aplicação das Ferramentas da Qualidade no Setor de Envase de uma Empresa de 
Cosméticos: Um Estudo de Caso 
COSTA, Flávio Henrique de Oliveira 
SANTOS, Bruno Borges dos 
HANNA, Gabriel Abrahão 
BUCKER, Miguel Augusto Silva 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Nos dias atuais, observa-se que as empresas estão aumentando seus investimentos em qualidade visando 
obter vantagem competitiva perante seus concorrentes. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi 
refletir sobre a importância da gestão da qualidade na administração industrial, por meio de um estudo no 
setor de envase de uma empresa de amenities. Na revisão de literatura, fez-se uma análise das 
ferramentas de qualidade propostas, o Gráfico de Pareto e o Diagrama de Causa e Efeito. A metodologia 
utilizada foi realizar um estudo de caso que incluiu entrevistas, análises de documentos e visitas para a 
coleta de dados. As ferramentas Gráfico de Pareto e Diagrama de Causa e Efeito foram utilizadas, para se 
avaliar as não conformidades e discutir sobre a ocorrência destas. Como resultados, conseguiu-se 
comprovar a eficiência das ferramentas escolhidas, apontar as principais não conformidades e suas causas, 
além de elaborar recomendações para a melhoria da gestão da qualidade da empresa. 
Palavras chave: Gestão da qualidade, Diagrama de Causa e Efeito, Gráfico de Pareto 
 
 
Cód. 10810 

Arquivos Jurídicos: A Gestão Documental em foco 
SANTARÉM, Vinícius 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
ALMEIDA, Maria Fabiana Izidio de 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
A Sociedade do Conhecimento trouxe grandes mudanças para as organizações jurídicas. A conduta e a 
abordagem tradicionais na gestão dos escritórios de advocacia não mais garantem o sucesso e 
sobrevivência dos mesmos. O volume de informações jurídicas produzidas está cada vez maior. As 
constantes atualizações da legislação dificultam o trabalho do advogado, pois tornou-se uma árdua tarefa 
para o profissional do direito encontrar a informação mais adequada para a elaboração da peça 
processual. A Gestão Documental é a solução encontrada para os escritórios de advocacia, pois 
proporciona um controle sobre as informações que produzem e recebem. A grande dificuldade dos 
escritórios de advocacia é a recuperação das informações necessárias em tempo hábil, tendo em vista que 
em sua maioria não possuem um sistema estruturado de gestão documental. O presente artigo justifica-se 
pela importância da informação para a atuação do profissional do direito e pelo reduzido número de 
pesquisas que integram a gestão documental e os arquivos jurídicos. O objetivo deste artigo é justamente 
auxiliar os advogados sobre a importância do arquivo jurídico bem estruturado, utilizando para isso a 
gestão documental. O trabalho constitui-se numa pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, utilizando 
como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica sobre os temas abordados: arquivos jurídicos e 
gestão documental. A perspectiva com este estudo é melhorar a qualidade técnica na prestação de 
serviços advocatícios atendendo as demandas dos seus clientes num tempo relativamente menor. 
Palavras chave: arquivos jurídicos, gestão documental, recuperação da informação 
 
 
 
 
 



 

32 

 

 
Cód. 10728 

As Fontes de Informação Jurídica e a Produção Documental em Escritórios de Advocacia 
 
SANTARÉM, Vinícius 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
No ambiente jurídico, especialmente, os escritórios de advocacia, foco desta pesquisa, há um fluxo 
abundante de produção de informação que pode ser constatado pela grande proliferação de atos 
normativos. As fontes de informação, tais como a jurisprudência, doutrina, princípios gerais do direito, 
analogias, tratados internacionais, usos e costumes dentre outros são cada vez mais difíceis de serem 
acompanhados com plena convicção pelos profissionais do direito, tendo em vista sua constante 
atualização. Pode-se afirmar que o acúmulo de informações neste setor é muito elevado, pois o Direito 
relaciona-se com as mais variadas áreas da vida humana, o que leva a uma rápida expansão do universo do 
conhecimento nesta área. Além disso, os meios pelos quais a informação jurídica se manifesta são muito 
variados, tornando difícil a sua delimitação. O presente artigo justifica-se pela importância das fontes de 
informação jurídica para os profissionais do direito e pelo reduzido número de pesquisas com essa 
temática. O objetivo desse artigo é fazer um estudo sobre as fontes de informação jurídica e a produção 
documental dos escritórios de advocacia. O trabalho constitui-se numa pesquisa qualitativa, de caráter 
exploratório, utilizando como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica para a coleta de dados 
sobre os temas abordados: informação jurídica, fontes de informação jurídica e produção documental dos 
escritórios de advocacia. 
Palavras chave: informação jurídica, fontes de informação jurídica, produção documental dos escritórios 
de advocacia 
 
 
Cód. 10833 

As possibilidades da Psicomotricidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes* 
Faculdade Campos Elíseos 
O termo psicomotricidade se divide em duas partes: a motriz e o psiquimo, que constituem o processo de 
desenvolvimento integral da pessoa. A palavra motriz se refere o movimento, enquanto psico determina a 
atividade psíquica em duas fazes: a socio-afetiva e cognitiva. Com isso, a psicomotricidade se da através de 
movimentos espontâneos e atitudes corporais do indivíduo, passando certa imagem do ser humano, da 
qual se cria sua personalidade. O objetivo do trabalho é observar a importância da psicomotricidade nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. A fonte de dados deste estudo foi obtida através da pesquisa 
bibliográfica, com a consulta em livros, revistas e artigos. De fato, visando organizar conhecimentos e 
contribuir para o processo de desenvolvimento integral do educando nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, entende-se que há necessidade de relacionar os conteúdos da Educação Física e da 
psicomotricidade, pois essas áreas de conhecimento estão intimamente ligadas com o desenvolvimento 
humano. Dessa forma, a Educação Física escolar, por meio da abordagem psicomotricista pode contribuir 
para que os educandos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, onde as habilidades mais importantes 
estão sendo consolidadas, na qual conheçam seu próprio corpo e descubram novas experiências motoras 
no ambiente onde elas convivem e a partir daí começar num processo de construção do desenvolvimento 
da percepção, representação mental e noção do seu corpo no espaço. 
Palavras chave: Psicomotricidade, Ensino Fundamental, Educação Física Escolar 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10737 

Aspectos da moralidade na sociedade brasileira: A corrupção intrínseca ao “jeitinho 
brasileiro” 
RODRIGUES, Giovana Moreira 
HERINGER, Helimara Moreira Lamounier 
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Passos 
Este artigo tem como objeto a análise da corrupção presente dentro da sociedade, não se restringindo ao 
senso comum de que a corrupção está na política. A corrupção política é um fato, o qual é muito discutido 
hodiernamente por estarem expostas, em todas as mídias, operações como a Lava Jato, popularizada por 
investigar e julgar casos ocorridos nos cargos públicos de destaque, envolvendo diversas pessoas 
conhecidas no mundo político além de abranger vários partidos políticos. Apesar da inegável importância 
de se discutir a corrupção presente nesses grandes setores, é imprescindível também estudar a corrupção 
presente da sociedade, não se restringindo aos eleitos pela população. Este artigo busca, dessa forma, 
analisar a moralidade no âmbito social, especificamente o popular “jeitinho brasileiro”, que, 
fundamentalmente, consiste na forma com que o brasileiro age em seu cotidiano, utilizando de 
artimanhas para conseguir privilégios em diferentes situações cotidianas. O objetivo desse artigo é, 
portanto, estudar a origem do jeitinho brasileiro, suas consequências e a influência deste na corrupção 
existente na sociedade. Para isso, foram utilizados os métodos histórico, comparativo e estatístico. O 
presente artigo é relevante para entender os grandes índices de corrupção observados na sociedade, 
tanto no que tange aos indivíduos que ocupam cargos públicos quanto à população em geral, visto que a 
corrupção nos órgãos públicos é constantemente questionada, mas pouco se trata das pequenas atitudes 
corruptas da população. Pode-se concluir que o jeitinho brasileiro e a tolerância à corrupção são 
explicados pela origem histórica do Brasil. 
Palavras chave: jeitinho brasileiro, corrupção, moralidade brasileira 
 
 
Cód. 10805 

Ação e informação: o Conselho Nacional de Justiça e o desenvolvimento da cidadania 
no Brasil 
AGUIAR, Gabriel Moura 
Escola Paulista da Magistratura 
O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional nº 45, em 2004, no contexto político 
e jurídico do neoconstitucionalismo. O Conselho foi criado como uma tentativa de combate a uma grave 
crise institucional na qual se encontrava (e ainda se encontra) o Poder Judiciário brasileiro, uma crise que 
retira a sua credibilidade e distancia o cidadão de um efetivo acesso à justiça e do próprio Judiciário. O 
presente texto possui como referencial teórico a doutrina do neoconstitucionalismo e estudos sobre a 
crise judiciária, e busca mostrar um CNJ engajado e atuante, organizado sob a direção de um Plenário 
soberano, com uma Ouvidoria especialmente projetada para aproximar o jurisdicionado da administração 
judiciária e, de modo geral, contribuir para a melhoria estrutural do Poder. Assim, o CNJ detém programas, 
projetos e outras medidas voltadas não somente para a solução da crise e de incremento da aproximação 
do cidadão com a justiça, mas, também, para informar e instruir a população sobre seus direitos e a buscar 
formas alternativas ao processo tradicional para a solução de seus conflitos. A relevância do trabalho 
consiste em mostrar que, atuando da forma aqui mencionada, o Conselho aparece como um dos órgãos 
promotores da cidadania no país, o que também justifica o trabalho científico empreendido. Como 
metodologia foi utilizado o método jurídico-sociológico, que busca analisar o direito como dependente da 
sociedade, considerando as interações entre direito e sociedade na análise metodológica. 
Palavras chave: Conselho Nacional de Justiça, cidadania, Poder Judiciário 
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Cód. 10773 

Benefício de prestação continuada às crianças diagnosticadas com microcefalia: um 
paralelo com a assistência prestada nos casos de doença falciforme e síndrome da 
talidomida 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
SABONGI, Camila Martinelli 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Introdução: a microcefalia (do grego mikrós (pequeno) + kephalé (cabeça)), também conhecida como 
nanocefalia, caracteriza-se pela deficiência do crescimento do cérebro, tanto pela dimensão da caixa 
craniana, como pelo pequeno desenvolvimento do cérebro em si. Ela foi utilizada como estudo de caso, 
dado o seu caráter incurável, irreversível e incapacitante. Objetivo: defender a extensão do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) às crianças diagnosticadas com microcefalia, diante da concessão do referido 
benefício às crianças e adolescentes com doença falciforme e da pensão especial garantida aos portadores 
da síndrome da talidomida. Metodologia: trata-se de pesquisa descritiva, do tipo estudo de caso, sobre a 
criança diagnosticada com microcefalia. A hipótese trabalhada no artigo reside na dificuldade de definição 
de quem é a pessoa com deficiência que faz jus ao Benefício de Prestação Continuada. Nesse contexto, 
deu-se destaque aos microcefálicos e a possibilidade de seu acesso ao benefício. O referencial teórico 
escolhido para análise dos dados foi o modelo social da deficiência. Os dados levantados para este artigo 
provêm de estudos relacionados ao tema da deficiência, da legislação relacionada ao BPC e das 
informações disponíveis sobre a microcefalia, por meio de revisão de literatura. Conclusões: concluiu-se 
que, se restarem preenchidos os requisitos do Decreto n° 6.214/07, a criança diagnosticada com 
microcefalia dispõe de razões suficientes para solicitar o BPC. 
Palavras chave: Benefício de Prestação Continuada, Microcefalia, Doença falciforme, Síndrome da 
talidomida 
 
 
Cód. 10725 

Cadastro ambiental rural: uma estratégia brasileira diante do acordo de Paris 
OLIVEIRA, Ana Paula Brito Silveira 
SILVA, Hugo Marques da 
ALVES, Renata Farche 
SILVA JUNIOR, Inacio Ferreira da 
UEMG Universidade Estadual de Minas Gerais 
A proteção ao uso da terra é uma preocupação mundial. Nesta dinâmica, o Brasil tem um papel 
fundamental, atuando como guardião das atividades envolvendo o meio ambiente e também como 
executor de políticas públicas efetivas, refletidas através de aplicação de instrumentos de controle 
direcionados à obtenção dessas metas. Este artigo tem como objetivo principal reunir informações 
disponíveis na literatura sobre o novo sistema de regularização ambiental, o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e analisá-las criticamente diante das propostas firmadas através do Acordo de Paris. O CAR é uma 
ferramenta de apoio regulatório ambiental e auxilia no planejamento e recuperação de áreas degradadas 
além de incentivar a regeneração de outros recursos ecológicos. O Acordo de Paris tem como pilar as 
principais mudanças climáticas e o desenvolvimento de baixo carbono, sem prejudicar a produção de 
alimentos. O Brasil conta com o CAR - projeto inovador e estratégico- para cumprir as ambiciosas metas 
deste acordo. Possui como procedimentos metodológicos: a) pesquisa, organização e sistematização das 
principais premissas relacionadas às metas brasileiras no Acordo de Paris e ao CAR, e; b) pesquisa, 
sistematização, correlação e análise das ações necessárias para compreender a relação entre os principais 
elementos norteadores da pesquisa (políticas públicas, desmatamento, aquecimento global, setor 
produtivo, uso da terra). Para tanto, utilizou-se uma pesquisa exploratória, baseada no método dedutivo-
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indutivo e apoiada em consultas bibliográficas impressas e eletrônicas de modo a elaborar um parecer 
crítico sobre o assunto. 
Palavras chave: CAR, Acordo de Paris, Políticas públicas 
 
 
Cód. 10791 

Cenários Micro e Pequenas Empresas no setor varejista da cidade de Passos MG 
SOUZA, Aline Cristina de* 
PIANTINO, Luiz Fernando Moura* 
MATOS, Marcelino Rodrigues de Assis* 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O presente artigo visa abordar perspectiva futuras de cenários responsáveis em promover o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, focado no crescimento das empresas, através de uma 
pesquisa feita pelo sistema “Google Forms”. De maneira específica, é foco do artigo, apresentar e analisar 
o cenário das micro e pequenas empresas do setor varejista da cidade de Passos (MG). Para tanto, por 
meio de uma pesquisa exploratória, inicialmente baseada em dados secundários e dados primários, 
coletados junto aos responsáveis pelas organizações, buscou-se analisar criticamente as respostas dos 
empresários de acordo com os eventos propostos, apontando seus pontos otimistas, pessimistas, realistas 
e considerações. Utilizando a metodologia Delphi, verificou-se que a projeção futura dos cenários de cinco 
anos para as empresas, poderia ser uma ferramenta de auxílios aos empresários para se prepararem e 
criarem estratégias de negócios, de maneira específica às organizações que passa por necessidades de 
apoio e ações de negócios em prol do seu desenvolvimento. 
Palavras chave: Micro e Pequenas Empresas, Metodologia Delphi, Prospecções de Cenários. 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10803 

Compreendendo a adolescência - Atuação: vida ou morte? 
ALVES, Lisiane Souza 
PERES, Kênia Maisa 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Este artigo discute a adolescência na contemporaneidade trazendo elementos preciosos para a 
probletização do conceito de atuação (passagem ao ato) nesta fase do desenvolvimento humano, 
considerando os aspectos de vida e de morte, com embasamento teórico psicanalítico. Busca-se também a 
reflexão quanto à relevância da sustentação necessária dos adultos/sociedade ao adolescente. 
Palavras chave: atuação, adolescência, psicanálise 
 
 
Cód. 10792 

Confluências entre a prevalência de transtornos mentais comuns na atenção primária e 
as políticas públicas 
FIGUEIREDO, Maria Paula Simões Lima 
CESARIO, Raquel Rangel 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O presente estudo objetiva identificar a prevalência de transtornos mentais comuns em uma unidade de 
saúde, verificar a existência de tratamento oportuno e adequado, bem como discutir a aplicação oportuna 
das políticas públicas em saúde, com enfoque no desenvolvimento humano, por meio de um estudo 
transversal, qualitativo, descritivo. Foi aplicado um questionário de forma aleatória que incluía o Self 
Report Questionnaire (SRQ), em 41 usuários de uma unidade básica de saúde de um município do interior 
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paulista, no ano de 2016. Encontrou-se predominância de mulheres de baixa renda, elevada prevalência 
de sintomas psicossomáticos, bem como 48,7% de triagem positiva para transtornos mentais comuns e 
12% de pessoas com ideação suicida, entretanto o acompanhamento pela Atenção Primária à Saúde se 
mostrou incompleto e ineficiente, apontando uma lacuna na aplicação das políticas de saúde e uma 
dificuldade na garantia da saúde como direito fundamental e essencial ao desenvolvimento social. 
Palavras chave: Transtorno Mental Comum, Políticas Públicas, Atenção Primária à Saúde 
 
 
Cód. 10722 

Consumo e Economia Regional: um estudo sobre o consumo e a economia das Regiões 
Administrativas do estado de São Paulo 
BRAGA FILHO, Hélio 
POUSA, Jonatan* 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de* 
LESSA, Márcio Benevides 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O ciclo de crescimento da economia brasileira baseado no consumo das famílias, disseminou-se por 
diferentes gradientes de intensidade entre os grandes setores de atividades econômica, como também, 
entre os subsetores da indústria de transformação. O objetivo do artigo foi verificar o efeito da expansão 
do consumo das famílias no PIB e na indústria de transformação entre as Regiões Administrativas do 
estado paulista entre os anos 2002 e 2008 e 2008 e 2014. Como se comportaram as taxas de crescimento 
do PIB e do Valor Adicionado da indústria das RA naqueles dois períodos? Este questionamento constitui o 
problema de pesquisa. O método de pesquisa adotado baseou-se na pesquisa bibliográfica 
complementada através de indicadores econômicos de fontes secundárias de produção estatísticas.Em 
caráter provisório, constatou-se que nos dois períodos observados as regiões apresentaram taxas de 
crescimento do PIB e do Valor Adicionado da Indústria bem distintas. 
Palavras chave: Consumo das famílias, PIB, Valor Adicionado da Indústria, Regiões Administrativas 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10777 

Contribuições da psicopatologia psicanalítica para a psiquiatria tradicional 
RIBEIRO, Karla Cristina Rocha 
ABRÃO, Jorge Luís Ferreira 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O presente trabalho tem como objetivo discutir de que forma podemos ampliar as discussões sobre 
sofrimento psíquico infantil na psiquiatria tradicional a partir das contribuições da psicanalise, 
principalmente com o conceito de psicopatologia psicanalítica. Para tanto, partimos da psiquiatria 
tradicional, cujo maior objetivo é o diagnóstico e a prescrição medicamentosa para ampliar a discussão a 
partir da psicopatologia psicanalítica. A psicanálise ao discutir novas patologias não as cria, mas reconhece 
novas formas de sofrimento e as nomeia, tornando-as parte do campo da psicopatologia psicanalítica. Esta 
implica a singularidade do sujeito, pois por mais semelhantes que sejam os comportamentos de sujeitos 
distintos, a causa, o significado e a direção destas subjetividades sempre terão a marca da singularidade. 
Assim, o que busca a psicanálise é a escuta, possibilidade que nos situa entre as narrativas (da família, da 
criança, dos desenhos, dos comportamentos). A escuta é o único instrumento que possui o psicanalista 
para pensar a subjetividade do outro. Esperamos com isso contribuir para as discussões sobre 
adoecimento, medicação e tratamento psicológico infantil. 
Palavras chave: Infância, psicanálise, psiquiatria 
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Cód. 10734 

Criminalidade juvenil: Aspectos atenuantes e agravantes 
OLIVEIRA, Elisa de 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de* 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - Passos 
O presente artigo visa tratar a respeito da delinquência juvenil, buscando entender prováveis elementos 
que acarretam esta delinquência, como também os fatores que contribuem para criminalidade, em 
sequência trazer sobre as políticas públicas como práticas preventivas e a segurança pública explicando 
quais são os órgãos encarregados pela segurança pública, e ao final a violência como problema social. 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 e será utilizado de Pesquisa Bibliográfica. 
Palavras chave: Delinquência juvenil, políticas públicas, criminalidade 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10790 

Cultura Organizacional: Especificidades nas Micro e Pequenas Empresas 
DIAS, Carlos Antonio* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Algumas pessoas constituem seus pequenos negócios a partir de uma necessidade emergente de resolver 
um problema ou em busca de uma situação financeira estável. Como gestores, passam a dividir seu tempo 
entre operacional, comercial e financeiro, enfrentando cotidianamente dificuldades em estabelecer 
princípios administrativos que deveriam nortear seus negócios e que, muitas vezes, são negligenciados 
mediante outras prioridades. Ante esse contexto, o presente estudo busca responder à seguinte questão: 
“Quais são os valores e pressupostos que os proprietários levam para dentro de suas micro e pequenas 
empresas, que influenciam em sua sustentabilidade?”. Destarte, o objetivo é discutir as especificidades da 
constituição das micro e pequenas sob a perspectiva da cultura organizacional, no tocante a aderência a 
valores e prioridades em relação ao seu fundador. Para tanto, através de uma pesquisa bibliográfica, 
foram resgatadas discussões sobre as especificidades na constituição das pequenas empresas, as 
características de seus interlocutores empreendedores e empresários e, sobre cultura organizacional e os 
aspectos de sua formação. Para então, correlacionar a dinâmica do início de uma nova empresa e uma 
nova cultura a partir da figura de seu fundador. Pelas discussões conceituais, foi possível inferir que as 
organizações são fortemente influenciadas pelos valores e crenças de seus fundadores que, por sua vez 
constituídos através de experiências acumuladas ao longo do tempo. Todavia, podem ser trabalhados 
mediante o processo de revaloração qualitativa de sua cultura, os valores adjacentes para enfrentar 
inovações e adaptações requeridas em novos contextos econômicos e de mercados competitivos, para 
conservar as organizações e suas atividade. 
Palavras chave: Cultura Organizacional, Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10765 

Cultura organizacional: reflexos na qualidade de vida no trabalho 
RODRIGUES, Debora Nassif Alves* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Diante de tantas discussões em torno da reforma trabalhista e da reestruturação nas formas de organizar 
trabalho em busca de produtividade e redução de reclamações trabalhistas, não se pode negligenciar a 
abordagem da qualidade de vida dos trabalhadores nas organizações um tema de grande relevância na 
atualidade corporativa. Ainda que, as novas tecnologias podem não alavancar resultados se o potencial do 
capital humano não for maximizado. A produtividade, tão almejada pelas organizações, pode ter relação 
direta com a satisfação e motivação dos colaboradores, uma via de mão dupla. Diante deste contexto o 
objetivo deste estudo é analisar os aspectos da cultura organizacional em relação à humanização das 
relações de trabalho que podem interferir na qualidade de vida no ambiente de trabalho na percepção do 
colaborador. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica dos temas qualidade de vida no ambiente 
de trabalho, para pontuar as variáveis que assim a caracterizam ou não. Buscou-se levantar os elementos 
da cultura organizacional que de alguma forma estão atrelados ou influenciam as decisões pertinentes ao 
ambiente de trabalho e aos colaboradores. A partir dessa discussão conceitual foi possível levantar a 
importância dos valores organizacionais e como estão diretamente ligados ao bem estar e qualidade de 
vida dos colaboradores. 
Palavras chave: cultura organizacional, qualidade de vida, ambiente de trabalho 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10841 

“Curteendedorismo”: uma forma de empreendedorismo aliada a uma nova estratégia 
de ensino e aprendizagem para o curso técnico em curtimento da ETEC Prof. Carmelino 
Corrêa Júnior 
SOUSA, Joana D'arc Félix de 
ETEC Prof. Carmelino Corrêa Júnior (Centro Paula Souza) 
O curso Técnico em Curtimento destaca-se na ETEC Prof. Carmelino Corrêa Júnior por ser um dos únicos 
dois cursos existentes no Brasil. É um curso noturno voltado para o beneficiamento de peles e couros, 
estratégico para a Cidade de Franca, mundialmente conhecida como a “Capital do Calçado”. Preocupados 
com a evasão escolar, a homogeneização do ensino e aprendizagem em classes com ampla faixa etária, 
além de questões ambientais, econômicas e sociais, introduzimos nas aulas práticas do Curso Técnico em 
Curtimento, o projeto “CurtEENDEDORISMO”: uma forma de empreendedorismo aliada a uma nova 
estratégia de ensino e aprendizagem para despertar nos alunos, o interesse pelo curso, aumentando a sua 
autoestima, estimulando a criatividade, a inovação e o empreendedorismo, com o objetivo de reduzir a 
evasão escolar. Aliado à refinada arte da produtividade, tem o objetivo de ensinar os alunos a utilizar a 
fauna e a flora brasileira no curtimento artesanal e sustentável de peles exóticas comestíveis (galinha, 
peixe e porco), além do bucho bovino, como fonte alternativa de renda para os estudantes recém-
formados. As maiores contribuições do projeto estão relacionadas à introdução e integração dos princípios 
de desenvolvimento sustentável na economia doméstica; uma vez que o projeto evitou a geração de 
passivos ambientais; promoveu o desenvolvimento socioeconômico e cultural, reduziu a evasão escolar, 
aumentou a autoestima dos alunos, apresentou novas oportunidades de emprego e geração de renda 
para os estudantes recém-formados, reverteu as perdas de recursos ambientais e, principalmente, 
consolidou-se como uma nova metodologia de ensino para o Curso Técnico em Curtimento. 
Palavras chave: educação e empreendedorismo, economia doméstica criativa, inclusão social 
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Cód. 10717 

De Vítimas a Militantes: A Condição Política das Mulheres Iraquianas na Guerra do 
Iraque (2003-2008) 
SOUZA, Sophia Teixeira e 
MEI, Eduardo 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O presente relatório propõe-se a examinar os efeitos causados pela intervenção militar estadunidense 
sobre a organização política das mulheres iraquianas durante a Guerra do Iraque (2003-2008). Nosso 
exame é guiado pela seguinte pergunta: o conflito, a despeito de suas mazelas, representou uma 
oportunidade para a independência política feminina? Com este fim, foram estudadas as políticas de 
gênero estadunidenses para o Iraque e os impactos da formação, em duas fases, de um governo 
democrático sob os auspícios do poder ocupante. Adotando-se a perspectiva feminista sobre as Relações 
Internacionais, de que o individual é internacional, buscou-se reconhecer os vínculos entre a intervenção 
militar estrangeira, a resultante reestruturação do aparelho estatal iraquiano e as condições de 
participação pública para as mulheres. O estudo foi baseado na revisão bibliográfica e análise de 
documentos, bem como em relatórios de agências e organizações não-governamentais. Dessa maneira, 
observando-se as mudanças nas condições de vida nas grandes cidades do país e seu impacto sobre a 
atuação política das mulheres durante a guerra, verificamos como a intervenção estrangeira modificou 
seus projetos de ação. 
Palavras chave: Guerra, Mulheres, Atuação política 
 
 
Cód. 10758 

Desenvolvimento Ambiental e Sustentável: Aproveitamento de Águas Pluviais em 
Habitações Sociais para uma Residência Modelo no Município de Franca (SP) 
ASEVEDO, Ana Gabriela Rosa de Andrade* 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
SANTOS, Jéssica Cristiane Carrijo dos 
Membro da Comunidade 
A água é um recurso natural limitado e imprescindível a vida, questões sobre a conservação e preservação 
dos recursos hídricos vêm sendo mais destacadas. As técnicas de aproveitamento de água de chuva são 
uma das soluções sustentáveis que contribuem para qualidade de vida, evitando enchentes e preservando 
os recursos hídricos. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a possibilidade de utilização de um 
sistema de captação de água pluvial para fins não potáveis em habitações sociais no padrão do programa 
“Minha Casa Minha Vida” na cidade de Franca (SP). Bem como, pretende verificar o potencial de 
aproveitamento da água de chuva obtido através da implantação do mesmo visando o Desenvolvimento 
Ambiental e Sustentável. Para isto, foram realizados levantamentos de dados pluviométricos do município 
de Franca, calculada a área de contribuição de uma residência idealizada como estudo de caso e realizado 
o levantamento bibliográfico dos usos da água. Com estas análises foi possível realizar o dimensionamento 
do reservatório para água de chuva através dos diversos métodos indicados na norma NBR 15527/2007. 
Os métodos considerados viáveis para o dimensionamento do reservatório, para o caso em estudo, foram 
o método Rippl, no cálculo da estimativa inicial dos volumes, combinado com o método de Simulação para 
a avaliação das demandas e déficit ao longo dos meses. Assim avaliou-se um volume de reservatório de 
1000 litros. Todas essas etapas foram necessárias para avaliação do potencial da implantação do sistema 
de aproveitamento de água de chuva, que permite uma economia de 35,33% de água tratada. 
Palavras chave: Desenvolvimento Ambiental e Sustentável, aproveitamento de água de chuva, 
dimensionamento de reservatório 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10809 

Desenvolvimento Regional e Politicas Públicas: Aportes Teóricos sobre o Plano Diretor 
Municipal 
ASEVEDO, Ana Gabriela Rosa de Andrade* 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
CAVALCANTI-BANDOS, Melissa Franchini 
RODRIGUES, Debora Nassif Alves* 
Membro da Comunidade 
O processo de urbanização do Brasil se intensificou na segunda metade do século XX, causando problemas 
sociais e ambientais, refletindo no bem-estar dos cidadãos. Frente aos problemas da desordenada 
urbanização, surge o Plano Diretor previsto constitucionalmente e regulamentado no Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257/2001) como um dos principais instrumentos de políticas públicas de desenvolvimento e 
expansão urbana. Assim, por meio de uma pesquisa bibliográfica, baseada exclusivamente em dados 
secundários, propõe-se nesse artigo apresentar uma reflexão teórica acerca do Plano Diretor Municipal e 
seu reflexo no desenvolvimento regional, bem como em políticas públicas. Verificou-se após pesquisa que 
o processo de planejamento urbano através do Plano Diretor possibilita o aprendizado, a percepção 
técnica da realidade regional, a participação democrática e a comunicação entre agentes com interesses 
diversos. E seus instrumentos quando bem aplicados podem proporcionar o desenvolvimento de projetos 
e captação de recursos externos, utilizados integralmente para os investimentos nos municípios. 
Palavras chave: planejamento urbano, sustentabilidade, Plano Diretor, Desenvolvimento Regional 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10771 

Desenvolvimentos humano e social: interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como 
práticas pedagógicas imprescindíveis 
FRANÇA, Flavia Haddad* 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O ciclo da vida é sistêmico e dinâmico. Sistêmico porque apresenta uma sequência lógica evolutiva; 
dinâmico, porque interage com instituições, como família, escola, grupos sociais, profissionais, religiosos e 
ambientais que apresentam características próprias. Essa trajetória, em busca do desenvolvimento 
humano, inicia-se no útero materno e perpassa por vários estágios de crescimento e adaptações que, 
muitas vezes, geram desequilíbrios e rupturas, mas que impulsionam a novas conquistas na promoção 
pessoal. Do berço ao acesso à escola, os educadores são os pais. Seu grau de cultura e conhecimento e 
suas condições sociais e econômicas determinam a qualidade da orientação à criança. É missão da escola 
formar cidadãos críticos, éticos e autônomos. Portanto, ela deve oferecer propostas pedagógicas que 
estimulem uma visão global de mundo. Este artigo objetiva refletir sobre a trajetória evolutiva do 
indivíduo, que é norteada por saltos e rupturas, continuidades e descontinuidades, e a parceria família-
escola se torna fundamental no processo. Vale destacar a relevância de propostas pedagógicas 
interdisciplinares e transdisciplinares que abrirão os horizontes para que educadores e educandos 
construam, com liberdade, o conhecimento, e, assim, ajam como indivíduos autônomos e atinjam os 
desenvolvimentos humano e social. Este artigo está fundamentado em trabalhos científicos de autores 
como França (2017), Sifuentes et al (2007), Dessen e Polonia (2007), Coimbra (2000), Garrutti e Santos 
(2004), entre outros. Trata-se de pesquisa bibliográfica, que faz a coletânea de teorias e estudos, por meio 
de reflexões que se articulam com a temática e possibilitam vislumbrar efeitos nos âmbitos do 
desenvolvimento, de forma geral. 
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Palavras chave: Desenvolvimento Humano, Família, Escola. 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10746 

Docência no ensino superior: formação ou vocação? 
SOUZA, Lucélia Cardoso de 
SOARES, Nanci 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Este trabalho constitui-se em uma reflexão teórica, cuja finalidade perfaz a compreensão sobre a docência 
no ensino superior. O sujeito docente, como promotor do conhecimento, está apto para o exercício da 
docência? Para que ele lecione com excelência são necessárias à formação ou a vocação em sua trajetória 
profissional? Para estas e outras reflexões mergulharemos na realidade da universidade, composta por 
alunos, processos de ensinagem, precarização do ensino superior, ineficiência na didática, dentre outros. 
Estas reflexões nos auxiliarão a aprender e apreender os desafios do ensino superior no Brasil e lançar 
novos caminhos ao exercício da docência. 
Palavras chave: docência, formação, vocação 
 
 
Cód. 10785 

Educação Científica: Kit de Experimentos com Materiais Alternativos para o Ensino de 
Química 
SILVA, Alexandre Fernando da 
VIEIRA, Carlos Alexandre 
SOUZA, Flávia Danielle Vieira 
PÁDUA, Gabriel Silva de 
Universidade de Franca 
Lecionar ciências, especialmente a disciplina de química é objeto de diversas pesquisas e teorias didáticas. 
Na literatura variados estudos relatam a experimentação como forma de contextualizar o ensino e torná-
lo motivador, tanto para estudantes como para professores. Este artigo tem por objetivo apresentar os 
resultados obtidos pelo projeto interdisciplinar realizados por discentes do curso de licenciatura em 
Química da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis e aplicado a escolas da rede 
pública de ensino da cidade. Foram realizadas intervenções e apresentação de experimentos simples, 
realizados com materiais alternativos, produtos de um kit elaborado pelos discentes. Os resultados 
demonstraram o interesse e motivação por parte dos estudantes das escolas na apropriação de conceitos 
químicos. Em relação aos licenciandos ficou clara a motivação e satisfação em vivenciar a futura atividade 
de lecionar. 
Palavras chave: ensino de química, experimentação, contextualização 
 
 
Cód. 10808 

Educação Popular em Paulo Freire: Perspectiva crítica e libertadora 
PERARO, Ana Joice da Silva 
OLIVEIRA, Josiani Julião Alves de 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O objetivo deste trabalho é buscar, por meio da pesquisa bibliográfica, a reflexão sobre a Educação 
Popular frente às principais contribuições do educador Paulo Freire. Sua influência direta na Educação 
Popular no Brasil, pautando-se na cultura popular, onde, classes populares detentoras de um saber não 
valorizado são excluídas desse processo de construir uma educação a partir do conhecimento do povo e 
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com o povo. As ideias partem de uma das exigências da ação educativa-crítica, fundada na ética, na 
autonomia do educando, no respeito a dignidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Desta forma, a contribuição de Freire é significativa, por seu pensamento político, ético e educativo para 
que possamos construir “outro mundo possível”. 
Palavras chave: Educação Popular, Ética, Política 
 
 
Cód. 10710 

Ensino Médio: o que é, para que e para quem 
DAVID, Célia Maria 
SILVA, Hilda Maria Gonçalves da 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Este trabalho refere-se a um projeto de pesquisa que tem como objetivo primordial colaborar para com as 
discussões sobre a identidade do Ensino Médio no Brasil ,notadamente sobre o embate entre acesso e 
permanência, evasão e repetência e o currículo, como chave do processo.Trata-se uma pesquisa de base 
documental e bibliográfica. Considere-se na vertente documental :legislação e publicações referentes às 
ações governamentais ,emanadas do MEC e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A 
bibliográfica tem sentido definido, acrescentando-se teses e dissertações , pesquisas quantitativas e 
qualitativas de organizações responsáveis por dados estatísticos no Brasil, como a UNESCO, e pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) conjugado ao IDEP. Considere-se ,ademais ,os dados do 
ENEM. Tem-se como hipótese que a compreensão dos problemas ligados ao que se reclama como falta de 
qualidade do ensino médio, nas escolas públicas estaduais, demanda uma análise das persistências 
históricas que acabaram por consolidar o sistema dual de ensino na dicotomia pensar e fazer, resultando 
numa escola privilegiada para a elite e outra para o povo, situação esta sustentada de maneira especial 
pela base curricular , a prática didático- pedagógica e o sentido deste nível de ensino para o aluno, 
principalmente a partir do que reza a Constituição de 1988 em seu artigo 206, inciso I: "igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola”. 
Palavras chave: ensino médio, evasão, currúculo 
 
 
Cód. 10733 

Evolução histórica da situação da criança e do adolescente 
OLIVEIRA, Elisa de 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de* 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - Passos 
O presente artigo tem como intuito trazer sobre a evolução histórica da situação da criança e do 
adolescente, mostrando como estes eram tratados em Roma, e após discorrer sobre estes dentro da 
legislação brasileira, mostrando a partir de que época começaram as políticas públicas destinadas a 
crianças e adolescentes e com o passar dos anos como foi se transformando, como passaram a ser 
tratados, os direitos que foram dispensados a estes, até o momento atual. 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 e será utilizado de Pesquisa Bibliográfica. 
Palavras chave: Evolução histórica, criança e adolescente, políticas públicas 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
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Cód. 10764 

Evolução das Políticas Públicas da Abordagem da Sífilis Congênita no Brasil 
SOUZA, Andrea Cristina Junqueira* 
SANTOS, Cibele Gomes dos* 
FIGUEIREDO, Maria Paula Simões Lima 
CESARIO, Raquel Rangel 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo Treponema pallidum, que é uma 
espiroqueta, bactéria gram negativa, que é um problema endêmico mundialmente, de difícil controle 
principalmente em países em desenvolvimento. Pode ser transmitido da gestante para seu concepto, com 
evolução para infecção congênita, abortamento e perdas fetais. A Organização Mundial de saúde (OMS) 
vem trabalhando de maneira persistente para incentivar o controle desta patologia e assim ajudar a atingir 
um dos objetivos de ouro da Organização das Nações Unidas, que ajudaria a promover o desenvolvimento 
global. Foi realizado uma revisão bibliográfica no Google Acadêmico, Scielo, PubMed e biblioteca digital do 
Ministério da Saúde, usando como indexadores de busca as palavras: Sífilis, Sífilis congênita, politicas 
públicas e desenvolvimento. O objetivo deste estudo é fazer uma revisão bibliográfica da abordagem dos 
casos de sífilis congênita em nosso país e a melhoria da qualidade de saúde de acordo com as novas 
políticas públicas. 
Palavras chave: Sífilis, Sífilis congênita, Politicas Públicas 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10807 

Filiação homoafetiva 
MOTTA, Maiara* 
CANELA, Kelly Cristina 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
A família é a base da sociedade. Há diversas políticas públicas em sua defesa, tratando-se aqui da 
permissão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, o que permitiu o avanço social para que esses 
casais pudessem ter filhos e reconhecer essa filiação. Afinal, apesar do reconhecimento de novas formas 
de composição familiar, o casamento ou a união estável em muitos momentos são necessários ou, ao 
menos, facilitadores, para o direito à parentalidade. Será estudada a evolução desses institutos, bem como 
algumas dificuldades enfrentadas para pessoas do mesmo sexo constituírem suas famílias. Por fim, será 
avaliada a importância da filiação socioafetiva, sua preponderância sobre a filiação biológica e em quais 
princípios se pauta. Para isso, o referencial teórico utilizado é da autora Maria Berenice Dias sobre os 
diferentes tipos de filiação e para compreender o motivo da omissão legislativa sobre o assunto. Será 
utilizada a metodologia de vertente jurídico-sociológica com raciocínio dedutivo para compreensão e 
interpretação das questões jurídicas elencadas. 
Palavras chave: direito civil, direito de família, filiação homoafetiva 
* Bolsista CAPES 
 
 
Cód. 10780 

Gestão do Conhecimento: Uma Abordagem Preliminar para Construção de Modelo em 
uma Instituição de Ensino Superior Privada 
CARVALHO, Andreia Marques Maciel de 
Universidade Estadual de Minas Gerais 
A gestão do conhecimento é um dos temas mais discutidos atualmente entre acadêmicos, empresários e 
consultores que se preocupam com o futuro das organizações. Pesquisadores têm feito estudos sobre o 
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desenvolvimento de técnicas, sistemas e modelos a fim de gerenciar o conhecimento e assim melhorar o 
desempenho e a eficiência organizacional. Este artigo é resultado de uma pesquisa exploratória, introduz 
conceitos de Gestão de conhecimento, avalia alguns estudos sobre gestão de conhecimento no contexto 
acadêmico, faz uma análise comparativa entre eles com o objetivo de investigar e propor elementos 
imprescindíveis para criação de um novo modelo de Gestão de Conhecimento que seja aplicável em 
Instituições de Ensino Superior. 
Palavras chave: Gestão do conhecimento, Instituições de ensino superior, modelos 
 
 
Cód. 10818 

Governança da água no Brasil: uma análise do papel do Banco Mundial e pro Projeto 
Interáguas 
BIANCHINI, Guilherme Correa 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
A questão da gestão recursos hídricos é essencial. A indispensabilidade destes recursos para a vida e 
desenvolvimento socioeconômico sustentável da humanidade tornou a água um dos principais objetos de 
discussões internacionais sobre o meio ambiente, sendo que sua preservação foi tomada como objetivo 
primordial na adoção de políticas públicas em escala global. No Brasil, a resposta às tendências 
internacionais foi a promulgação da lei que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Com esta 
foram definidas as diretrizes para a gestão integrada e participativa de tais recursos em todo o território 
nacional, levando em conta as particularidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 
culturais de cada região. Porém, é notável um descompasso entre a política e a gestão em si quando se 
observa certa ineficiência na satisfação das discrepantes necessidades de cada região do país. Frente a 
esta incapacidade, surge a oportunidade para cooperação internacional na gestão de recursos hídricos e 
com isto o Banco Mundial se estabelece como parceiro nacional através de financiamentos de programas 
e projetos de gestão hídrica no país com o intuito de fortalecer todo o aparato relativo ao setor. Desta 
forma, este estudo visa investigar o papel do Banco Mundial, com o projeto Interáguas, no que convém os 
investimentos realizados no desenvolvimento de políticas para a gestão do setor das águas no país por 
meio da análise de documentos fornecidos pelo próprio Banco e pelo governo brasileiro, tendo como 
referencial teórico produções pertinentes ao tema da governança da água. 
Palavras chave: Recursos hídricos, Cooperação internacional, Políticas públicas 
 
 
Cód. 10789 

Gênero e desenvolvimento na educação: as senhoras do magistério – recatadas, 
religiosas, esposas e mães 
SILVA, Rita Marta Mozetti* 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Jeito de professora, feminização do magistério, o curso de espera marido, a moça recatada futura 
professora. Mulheres portadoras de cérebros pouco desenvolvidos não deveriam cuidar da educação das 
crianças. Expressões como estas são trazidas neste trabalho que tem como objetivo conhecer como foi a 
entrada da mulher nas Escolas Normais de formação de professoras em meados dos séculos XIX e XX. Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica a partir das obras organizadas por Mary Del Priore (2017) e Carla 
Bassanezi Pinsky (2016). As obras trazem diversos colaboradores com artigos voltados para a educação da 
mulher. Espera-se que o trabalho auxilie futuros profissionais da educação na formação de sua identidade 
docente e compreenda a luta da mulher ao longo dos anos no magistério. O presente artigo se inicia com 
um breve histórico sobre a educação da mulher e percorre a história ao longo do tempo e questões sobre 
como o magistério se tornou uma profissão de mulher, a relação desta mulher com o trabalho e como era 
vista pela sociedade a normalista, futura professora. 
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Palavras chave: Gênero, Magistério, Mulher 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10799 

Humanização e cultura digital 
PIANTINO, Luiz Fernando Moura* 
SILVA, Alessandro Rodrigues da* 
FADEL, Bárbara 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Este artigo tem como finalidade mostrar através de uma pesquisa bibliográfica a importância da cultura 
digital, abordando diversos assuntos como a humanização digital, cibercultura, ciberespaço, mostrar as 
diversas redes sociais e quais as mais utilizadas no Brasil além de aspectos de como a internet pode 
auxiliar no processo de aprendizagem. 
Palavras chave: Humanização, cultura digital 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10707 

Igualdade ou ideologia? Análise discursiva sobre gênero na escola 
TEIXEIRA, Laura Pereira* 
TOSCANO, Ana Lúcia Furquim Campos 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O presente trabalho visa analisar os discursos vinculados à questão da igualdade de gênero na escola. O 
tema, cada dia mais atual, ganhou maior repercussão em 2010 ao ser excluído da pauta do Plano Nacional 
da Educação, o PNE. O fato dividiu opiniões: os defensores do gênero na escola acreditam que debater 
sobre o assunto ajudará a construir uma educação mais inclusiva e com menos evasões, enquanto os que 
são contrários ao tema o intitulam “ideologia” de gênero, deixando explícito, por meio do uso da palavra 
que aqui ganha valor pejorativo, que o consideram como uma ameaça a seus preceitos. Analisaremos tais 
divergências a partir das perspectivas teóricas do Círculo de Mikhail Bakhtin, refletindo sobre as ideologias 
presentes nos discursos sobre o tema, assim como as aproximações, conflitos, comparações e confrontos 
que estão presentes nesses diálogos. Para tanto, levantamos as seguintes indagações: quais são as 
ideologias presentes nos discursos sobre igualdade de gênero na escola? Como esses discursos refletem e 
refratam o mundo a partir de diferentes grupos sociais? Quais os recursos estilísticos utilizados para a 
construção desses discursos e como são estabelecidas as relações interativas entre os sujeitos da 
comunicação? A fim de esclarecer estas questões, utilizamos como referencial teórico as reflexões do 
Círculo de Mikhail Bakhtin sobre ideologia, dialogismo e gêneros do discurso, assim de alguns de seus 
comentadores, como Brait (2005), Machado (2005), Miotello (2005), Faraco (2013), Fiorin (2016) e outros 
estudiosos da linguagem, como Brandão (2004), e da filosofia, como Chauí (2008). 
Palavras chave: Igualdade de Gênero, Ideologia, Signo. 
* Bolsista PIBIC/CNPq 
 
 
Cód. 10832 

Implicações Históricas, Econômicas e Logísticas no Desenvolvimento Tecnológico da 
Cidade de Franca/SP 
BOVO, Daniel Henrique* 
CARVALHO NETO, Silvio 



 

46 

 

Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Este artigo refere-se ao projeto de pesquisa para um dissertação ainda em andamento. Foi realizada uma 
proposta de investigação científica do tipo exploratória, descritiva e qualitativa no que diz respeito aos 
impactos no desenvolvimento tecnológico da cidade de Franca pela não passagem em seus limites da 
Rodovia Anhanguera, que liga a cidade de São Paulo ao Triângulo Mineiro. 
Palavras chave: Franca, desenvolvimento regional, desenvolvimento tecnológico 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10718 

Importância da atuação do bibliotecário para o desenvolvimento de políticas públicas 
em saúde 
BIAGGI, Camila de 
CASTRO FILHO, Claudio Marcondes de 
Universidade Estadual Paulista- Faculdade de Filosofia e Ciências Campus de Marília 
O presente trabalho tem como ponto de partida a atuação que o profissional bibliotecário realiza, em 
beneficio ao desenvolvimento de políticas públicas em saúde, ou seja, a inclusão do bibliotecário atuando 
junto com equipes de profissionais multidisciplinares, sendo relevante a aplicação de diretrizes 
direcionadas as funções e atividades exercidas. O campo de atuação do bibliotecário é amplo, assim há a 
possibilidade de atuar em diferentes contextos, destacando a área da saúde, uma vez que a informação 
nesse âmbito é essencial para subsidiar as equipes médicas na tomada de decisões, no tratamento e 
reabilitação dos pacientes. O objetivo desse trabalho consiste em analisar a atuação do bibliotecário na 
área da saúde, reconhecendo a relevância das políticas públicas em saúde como um processo significativo 
para o planejamento articulado das informações ao amparo às atividades do cotidiano de uma equipe 
medica. Como procedimentos metodológicos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de natureza 
qualitativa com a seleção, leitura, análise e fichamento sobre a temática abordada. Nessa perspectiva, 
buscou-se enriquecer as discussões sobre políticas públicas em saúde, mostrando como o profissional 
bibliotecário pode atuar dentro desse contexto, havendo o interesse em aprofundar estudos voltados a 
regulação, ordenação, organização e disseminação, buscando consolidar a perspectiva da saúde como 
uma das dimensões do desenvolvimento social, regional e local focados na estruturação de diretrizes em 
saúde que regem o país. 
Palavras chave: Políticas Públicas em Saúde, Atuação Profissional do Bibliotecário, Competências e 
Habilidades Profissionais 
 
 
Cód. 10716 

Indústria e demografia: mudanças que ocorrem na indústria calçadista e na demografia 
de Franca - SP 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de* 
BRAGA FILHO, Hélio 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Em determinadas cidades, a existência de vantagens locacionais pode contribuir para que nelas surjam 
indústrias especializadas. Estas mesmas indústrias, por sua vez, podem arrastar pelo efeito de 
encadeamento outras indústrias complementares a ela, contribuindo para que nestas localidades emerjam 
autênticas aglomerações industriais. Desta forma, a concentração de capitais naquelas localidades, acaba 
atraindo novos e diferentes capitais e população. O objetivo do artigo é examinar os motivos que levaram 
a cidade de Franca – SP, a se tornar importante polo industrial especializado na fabricação de calçados e, 
secundariamente, registrar as mudanças que ocorreram neste mesmo ramo da indústria, como também 
aquelas que ocorrem e foram projetadas em relação à demografia daquele munícipio. O método adotado 
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foi a pesquisa bibliográfica acompanhada de uma pesquisa baseada em indicadores econômicos, sociais e 
demográficos. A pesquisa mostrou que a indústria calçadista francana se reestruturou definindo uma nova 
configuração, ao passo que mudanças significativas ocorreram e foram projetadas em relação à 
demografia daquela localidade. 
Palavras chave: Munícipio, Indústria, Demografia 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10769 

Jovens Fora da Escola: Um desafio para o Ensino Médio 
SILVA, Alexandre Fernando da 
FONSECA, Dulce Nogueira da 
PÁDUA, Gabriel Silva de 
SOUZA, Flávia Danielle Vieira 
VIEIRA, Carlos Alexandre 
Universidade de Franca 
O Ensino Médio é a terceira e última etapa da escolarização básica, que dentre os principais objetivos está 
a preparação do jovem para o ingresso na vida adulta. Neste sentido, entende-se como preparação a 
formação intelectual e para a cidadania, através do entendimento de conteúdos sistematizados, 
construção de conhecimentos, convivência social e estímulo ao pensamento crítico e reflexivo. Além deste 
papel, o ensino médio de qualidade e universalizado consiste em instrumento de promoção do 
desenvolvimento social, científico e econômico do país. Apesar da fundamental importância desta etapa 
de escolarização, há enormes desafios a serem enfrentados, em especial a evasão. Atualmente há cerca de 
1,6 milhão de jovens fora da escola, compreendidos na faixa etária entre 15 e 17 anos. Esse número 
alarmante persiste, mesmo após a Emenda Constitucional n°59, publicada em 2009, tornar a educação 
básica gratuita e obrigatória na faixa etária de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. A nova 
formatação do ensino médio, instituída pela Lei n. 13.415 de 16/02/2017 tem como uns dos objetivos 
motivar os jovens a permanecer na escola. No entanto, muitas são as causas para a ausência dos jovens no 
ambiente escolar. Neste texto, busca-se discutir, a partir do cenário histórico, socioeconômico e de 
reforma, as causas da evasão escolar no ensino médio. Busca-se ainda, promover o diálogo sobre o tema, 
no contexto da importância da educação na promoção de equidade social e desenvolvimento econômico e 
científico do país. 
Palavras chave: evasão escolar, ensino médio, jovens 
 
 
Cód. 10797 

Medo, massa e exceção: possibilidades para a busca democrática e a realização da 
justiça 
GONÇALVES, Fábio Marques* 
BORGES, Alexandre Walmott 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O presente trabalho tem o objetivo de relacionar alguns conceitos que têm peculiar relação no 
desenvolvimento da modernidade. Tratar da cultura do medo, da sociedade de massas e do estado de 
exceção, faz com que se possibilite a colocação do pano de fundo onde se desenvolvem grandes 
atrocidades e injustiças atuais. A efetivação da justiça e da democracia são demandas constantes, que 
adquirem uma possibilidade maior a partir da aproximação a Derrida e suas perspectivas da democracia 
por vir e da justiça como desconstrução do direito. O trabalho se desenvolve pela técnica de revisão 
bibliográfica, e busca construir sua noção metodológica a partir da articulação de um arcabouço conceitual 



 

48 

 

que esteja em diálogo através da historicidade, valendo-se do método de abordagem fenomenológico-
hermenêutico. 
Palavras chave: Exceção, Democracia, Justiça 
* Bolsista CAPES/DS 
 
 
Cód. 10795 

Morte e vida na contemporaneidade: contribuições psicanalíticas sobre a anorexia 
PASQUIM, Jessica Fernanda Nascimento 
PERES, Kênia Maisa 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
A temática morte e vida na contemporaneidade é um convite a refletir acerca das atividades humanas que 
a princípio antagonizam estes dois marcos fundamentais. A psicanálise traz sua contribuição para pensar 
estes marcos. Na linha tênue morte-vida caminha como um equilibrista desarmonioso (ou não?) os 
transtornos alimentares. Utilizando da imagética do filme produzido pela Netflix “O mínimo para viver” da 
diretora Marti Noxon, a anorexia será vista pelo viés psicanalítico. A anorexia nervosa desde quando 
começou a ser descrita há mais de cem anos traz consigo ligação com a histeria. Venosa (2010, p. 465) 
ressalta que “Os sintomas alimentares e as fantasias desses sujeitos incidem diretamente no corpo, 
emagrecido até os ossos ou na dicotomia vazio/cheio presente no comer compulsivo/vomitar. Corpos em 
xeque: recusados, estranhos.” 
Palavras chave: psicanálise, anorexia, O mínimo para viver 
 
 
Cód. 10752 

Morte: Condição humana vivenciada na contemporaneidade 
MORAIS, Letícia Franciele 
PERES, Kênia Maisa 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
A escrita deste artigo objetivou compreender a questão da complexidade da morte e como esta tem sido 
vivenciada nos dias atuais. A psicanálise nos ajuda na compreensão destes fenômenos sociais que 
considera o indivíduo como ser potencial ao desenvolvimento, porém, que se constitui através das 
relações dentro da complexidade de uma sociedade como um todo, tendo a morte enquanto um 
fenômeno da condição humana que nos coloca diante de nossas impotências e precariedades, sendo 
individual a forma com que cada pessoa lida com tais situações. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica que consiste na busca de conhecimento em material já publicado a respeito do tema 
escolhido. A forma como lidamos com as questões da morte e finitude na atualidade é um reflexo das 
vivencias individuais e sociais, que retratam uma condição muitas vezes insuficiente para lidar de forma 
saudável com as angústias, desconforto e sofrimentos inerentes à vida humana. 
Palavras chave: morte, perda, pulsão de morte 
 
 
Cód. 10783 

O acirramento da inefetividade do direito à desconexão do trabalho diante das 
mudanças trabalhistas da lei n° 13.467/17 
MARCONDES, Fernanda Cristina Barros 
ROCHA, William Albano 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O presente trabalho possui o objetivo geral de analisar se com as mudanças trabalhistas trazidas pela lei n° 
13.467/2017 há um acirramento ou respeito ao (direito) à desconexão do trabalho. Para isso, o trabalho 
busca conceituar a desconexão ao trabalho, bem como analisar alguns dos empecilhos para a sua 
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efetivação. O artigo possui uma relevância teórica muito importante, haja vista que o desrespeito à 
desconexão ao trabalho possui efeitos muito deletérios ao trabalhador. Diante disso, as novas 
modificações trabalhistas devem estar atentas a esse direito tão importante. O método de levantamento 
de dados é o bibliográfico, o raciocínio utilizado para se chegar às conclusões é o dedutivo. Algumas das 
referências utilizadas para o presente estudo são Paul Lafargue, Marilena Chaui, Souto Maior. Dentre 
alguns dos resultados encontrados, vê-se a exclusão da jornada in itinere, o aumento da jornada do 
contrato parcial, e o acréscimo na CLT de uma nova modalidade de trabalho, o intermitente. Essas 
modificações acarretam maiores jornadas de trabalho, bem como uma maior preocupação com os 
aspectos relacionados ao mundo do trabalho. Isto é, essas modificações trazem um tolhimento do direito 
à desconexão ao trabalho. A situação é ainda mais grave no caso das trabalhadoras mulheres, que além de 
serem as trabalhadoras predominantes no contrato por tempo parcial, ainda sofrem com a dupla jornada 
de trabalho, oriunda da divisão sexual do trabalho. 
Palavras chave: Direito à Desconexão ao Trabalho, Lei nº 13.467/2017, Acirramento do tolhimento da 
desconexão ao trabalho 
 
 
Cód. 10749 

O Ativismo Judicial, a Judicialização de Políticas Públicas e o Direito à Saúde 
OLIVEIRA, Leonardo Vasconcelos Guaurino de 
UNIVERSIDADE AUTONOMA DE LISBOA 
O presente artigo científico, abordará a forte tendência interventiva do Poder Judicial ou Judiciário sobre a 
atuação típica dos demais Poderes, especificamente focado na temática da inaplicabilidade do direito à 
saúde.Com este escopo, iremos tentar responder a alguns questionamentos relacionados à legitimidade 
desta atuação judicial atípica, e a possibilidade de transbordamento e violação aos princípios 
democráticos.Assim, a proposta do presente estudo é entender o mencionado fenômeno jurídico, 
visualizar situações práticas e tentar balizar a aplicação do instituto com base na doutrina de Ronald 
Dworkin, de forma a evitar que o Poder Judiciário abuse desta prerrogativa. 
Palavras chave: Ativismo, Judicialização, Políticas Públicas 
 
 
Cód. 10740 

O Caso 11.289 da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Cumprimento pelo 
Brasil das Exigências Assumidas em Sede de Solução Amigável 
VALENTIM, Carlos Roberto 
SANCHES, Caio Afonso Laforga 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O objeto do presente estudo é promover uma análise acerca do trabalho realizado em condições análogas 
a de escravo no Brasil a partir do Caso nº 11.289, conhecido como Caso José Pereira que se consubstancia 
no primeiro em que o País foi apresentado à Corte Americana de Direitos Humanos. A questão ensejou 
uma solução amistosa onde também pela primeira vez uma Federação admitiu a submissão de 
trabalhadores a condições análogas a de escravos no seu território, o Brasil assumiu a responsabilidade 
Internacional no que tange a violação de direitos humanos essenciais, em consequência, assumiu 
obrigações cujo cumprimento se deu de forma parcial e que será o mote do presente estudo. Como 
método de procedimento, o estudo se utiliza do levantamento por meio da técnica de pesquisa 
bibliográfica e da técnica de pesquisa jurisprudencial e, como método de abordagem, o dedutivo. 
Palavras chave: Trabalho Escravo, Direitos Humanos, Corte Interamericana. 
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Cód. 10820 

O contexto neoliberal e seus rebatimentos na política de saúde brasileira 
NASCIMENTO, Daiana Cristina do 
GAZETA, Bruna Alves 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O artigo visa tecer reflexões acerca da política de saúde no contexto neoliberal, salientando as recorrentes 
privatizações e os impactos destas para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), a destacar seus 
rebatimentos no cotidiano do exercício profissional dos Assistentes Sociais. Trata-se de um ensaio teórico 
com ênfase no fortalecimento do compromisso com os preceitos da Reforma Sanitária, vislumbrando a 
construção da saúde como resultado das condições de vida, das relações de trabalho, para além da relação 
restritiva patológica, mas inserida na totalidade, tornando-se necessário o fortalecimento das perspectivas 
interdisciplinares e intersetoriais na conjuntura de sucateamento e enfraquecimento dos direitos sociais. 
Palavras chave: Neoliberalismo, Saúde, Assistente Social 
 
 
Cód. 10705 

O direito à saúde pública das crianças e dos adolescentes: judicialização e efetivação de 
direitos 
NAKAMURA, Fernanda de Castro 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O presente trabalho tem como objetivo a análise sobre a questão da saúde pública das crianças e dos 
adolescentes no Brasil, no contexto posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988. Por meio de 
uma revisão da literatura e da análise documental, vislumbra-se que a Reforma do Estado empreendida na 
década de 90 pretendeu, dentre outras questões, desresponsabilizar o Estado frente a políticas sociais, 
resultando na focalização destas e na fragmentação dos serviços, em face da análise da hipossuficiência 
dos indivíduos, de modo a promover a seletividade em detrimento da universalidade do direito. Esse 
cenário impactou nos direitos da criança e do adolescente, uma vez que foi de encontro ao princípio da 
proteção integral descrito na Constituição de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. 
Neste contexto, a judicialização apresenta-se como alternativa à efetivação de direitos e à garantia do 
sistema de proteção integral, de modo a consolidar o eixo de proteção dos direitos humanos da criança e 
do adolescente. 
Palavras chave: Saúde, Judicialização, Estatuto da criança e do adolescente 
 
 
Cód. 10721 

O ensino superior para o ingresso no mercado profissional: estudo em andamento na 
cidade de Ribeirão Preto/SP 
CALSANI, Juliana Rissi da Silveira* 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Há tempos a educação tem como uma de suas premissas o processo educacional para a formação e 
inserção do cidadão no mercado de trabalho. As diversas legislações e políticas públicas educacionais vão 
se transformando para ajustar-se ao cenário mutável do mercado de trabalho. Sabemos que a formação 
educacional é essencial para vida toda e sua consequência é o trabalho. A instituição do ensino superior 
vem apresentando uma alta taxa de alunos concluintes em diversos cursos. Tanto a educação como o 
mercado de trabalho vem buscando uma forma de cada vez mais capacitar o estudante em suas variadas 
formações, esses protagonistas sofrem com as influências exteriores como a situação econômica, política 
e social do país. A localidade de Ribeirão Preto/SP possui várias instituições de ensino superior e um nicho 
de trabalho atuante tanto na cidade como em seu entorno. O estudo em andamento pretende analisar a 
entrada do egresso no mercado de trabalho com a respectiva formação obtida na instituição de ensino, 
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podendo contribuir com apontamento das legislações pertinentes ao ensino superior e o levantamento de 
dados frente a formação acadêmica e atuação do egresso no trabalho. 
Palavras chave: Educação, Mercado de trabalho, Ribeirão Preto/SP 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10763 

O impacto social na família após a destituição do poder familiar: A necessidade de se 
cuidar de quem cuida 
FALEIROS, Maria Carolina de Pádua Pinto Naques* 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
A criança e o adolescente têm recebido da sociedade um olhar que se modifica conforme o momento 
histórico e a local em que estes vivem. As práticas voltadas para o exercício do cuidado também se 
modificam estando atreladas ao momento histórico das concepções de infância e adolescência. Na 
atualidade o papel de cuidar é primeiramente da família, que tem por obrigação legal proteger a criança e 
o adolescente, além de lhe assegurar condições de saúde, educação, nutrição e o proteger de todos os 
tipos de violência. E quando quem deveria cuidar, não recebe cuidado, e não cuida? Qual é o papel do 
Estado nessa relação de cuidado? Qual o limite da invasão Estatal na vida privada das famílias? Qual o 
impacto social na família quando o Estado retira de sua convivência seus filhos? Essas são algumas das 
questões que nos intrigam e nos levam a refletir sobre as relações sociais de crianças e adolescentes 
brasileiras e sua relação com a família, sociedade e Poder Público. Nossa pesquisa acontecerá em um 
CREAS, de uma cidade do interior paulista e tem por objetivo conhecer as intervenções da equipe 
multidisciplinar do CREAS nos processos de Destituição do Poder Familiar e analisar o papel do Estado no 
tocante à responsabilização das famílias que tiveram o Poder Familiar destituído. Utilizaremos a 
abordagem de grupo focal e pesquisa será baseada no método histórico-dialético de Marx, à partir das 
concepções ontológicas do ser social. 
Palavras chave: Destituição do Poder Familiar, Criança e Adolescente, Políticas Públicas 
* Bolsista Capes 
 
 
 
Cód. 10743 

O livro na era digital: hipertextualidades e tecnologias de automação 
SILVA, Rafaela Carolina da 
BRITO, Jean Fernandes 
SANTARÉM, Vinícius 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - campus da Marília 
O livro eletrônico é uma tecnologia que permite hipertextualidades digitais, ou seja, o acesso mútuo e 
instantâneo a diferentes documentos digitais. Desse modo, objetivou-se, neste trabalho, estudar o livro na 
era digital, enfocando suas novas mídias e formatos. Considera-se que novos meios de leitura são 
oferecidos por meio do livro digital, aperfeiçoando os dispositivos e programas de leitura disponibilizados 
para o público leitor. Para tanto, foi feito um levantamento bibliográfico a respeito dos temas futuro dos 
livros impressos e livros digitais, por meio de uma pesquisa bibliográfica-exploratória. São, assim, 
trabalhados os programas e dispositivos criados para a leitura de livros na tela do computador. Essa 
convergência de linguagens, juntamente com as diferentes tecnologias e suportes de trabalho, permitem o 
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação e o contato com as linguagens analógicas e virtuais. 
Sendo assim, a dinamização e a facilidade de acesso ocorrem à medida que há flexibilização dos processos 
de tratamento e uso da informação – os e-books. 
Palavras chave: E-books, informação e tecnologia, mercado do livro digital 
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Cód. 10741 

O Orçamento Base Zero como uma ferramenta de planejamento na gestão de custos: 
um estudo de caso na empresa ALFA 
SILVA, Alessandra Pereira da 
TIOSSI, Fabiano Martin 
LOPES, Alice Auxiliadora 
Funec - Fundação Municipal de Ensino e Cultura 
Considera-se a ferramenta Orçamento Base Zero (OBZ) como um instrumento de gerenciamento que se 
adapta às novas tendências situacionais ou mercadológicas tendo como componentes básicos quatro 
princípios: planejamento, orçamento, implantação e controle. A ferramenta possibilita aos gestores 
conhecerem os principais custos gerenciais do negócio para que dessa forma, possam estabelecer de 
maneira segura onde indicar metas de cortes e priorizar os custos fundamentais para o bom 
funcionamento da empresa. Seguindo nesta vertente, o objetivo deste estudo é analisar de que forma a 
ferramenta OBZ pode contribuir na identificação e redução de custos em uma empresa do seguimento 
industrial. Para sua realização, foi desenvolvido um estudo de caso em uma indústria do setor moveleiro, 
apoiado ainda por pesquisas bibliográfica e documental. Pelos resultados, foi identificada, dentre outras 
situações, uma redução significativa dos custos fixos da empresa, o que comprova ser o OBZ uma 
ferramenta de gestão bastante eficiente. No entanto, para resultados e afirmações mais consistentes, 
sugere-se o desenvolvimento de novas pesquisas visando mensurar resultados a longo prazo, além da 
realização de pesquisas comparativas com outras do mesmo segmento. 
Palavras chave: OBZ, Redução de Custos, Planejamento 
 
 
Cód. 10781 

O suicídio sob a ótica psicanalítica: revisão literária 
SOUZA, Katarine Luvizoto Rodrigues 
PERES, Kênia Maisa 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Dialogar a respeito da morte ainda é um tabu em nossa sociedade, especificamente sobre o suicídio, em 
que o estigma e o tabu são aspectos importantes que permeiam a falta de diálogo sobre o tema. Se trata 
de um tema, bastante polêmico e instigante, pois traz a luz reflexões pertinente a respeito da vida e da 
morte. O artigo, tem por objetivo, buscar compreender o que leva uma pessoa a tirar a própria vida, sobre 
a luz da psicanálise. Portanto, trata-se de um artigo de revisão bibliográfica, mediante levantamento de 
literatura especializada, por meio da qual pode se fazer uma análise e reflexões acerca do sofrimento, 
angústia e dor que o sujeito vivencia, através da psicanálise. Conclui-se que a teoria permanece inalterada, 
utilizando-se conceitos freudiano para se compreender um problema de saúde pública atual. Entretanto, 
sua visão é muito mais aprofundada, construindo novas elaborações teóricas, que permitem elucidar e 
compreender o que leva a pessoa a tirar a própria vida. 
Palavras chave: suicídio, angústia, melancolia 
 
 
Cód. 10738 

O sujeito que acessa a informação/documentação em diferentes contextos da 
Arquivologia 
NASCIMENTO, Natália Marinho do 
FERREIRA, Luan Henrique Giroto 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista - Unesp - Marília 
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O sujeito que necessita da informação/documentação em Arquivologia nem sempre foi tão pesquisado na 
área, pelo contrário, somente nos últimos anos os estudos de usuário começam a aparecer e se 
intensificar, evidenciando que este sujeito possui importância para os arquivos e profissionais desses 
ambientes. Observa-se também que não há um consenso sobre o termo que deve ser utilizado para 
designar o sujeito que utiliza os acervos arquivísticos. Diante disso, este estudo tem o objetivo de 
evidenciar qual o termo utilizado pelos autores para designar o sujeito que busca, acessa, usa e 
compartilha a informação nos diferentes contextos da área de Arquivologia e Documentação. Como 
metodologia, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin, sendo de natureza quali-quantitativa do tipo 
descritiva e explicativa. Percebeu-se que a palavra ‘usuário’ é a mais citada pelos autores para designar 
aqueles que utilizam informações em todos os ambientes informacionais, porém existem outros termos 
mais utilizadas em determinados contextos do que em outros. Acredita-se que os estudos que abordam os 
sujeitos que acessam os arquivos, centros de documentação e centros de memória são o objetivo principal 
das instituições e dos arquivistas, assim, compreender quem é esse sujeito e como está sendo designado 
pelos autores nestes contextos é um algo necessário para os profissionais. 
Palavras chave: Usuário, Estudos de Usuário, Arquivos 
 
 
Cód. 10754 

O Trabalho Infantil no Brasil Através de Sua Principal Ótica Normativa 
BEZERRA, Camila Museti* 
FADEL, Bárbara 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O trabalho infantil no Brasil passou a ser tema de grande relevância, pois, vivencia-se, em todas as regiões 
do país, vários casos de descumprimento dos preceitos legais protetivos a este grupo de atores, 
considerados especiais e por isso dependentes de uma legislação especial. Assim, no presente trabalho, 
buscar-se-á retratar três grandes blocos normativos, considerados aqui, como os mais importantes sobre a 
temática, os quais são, a Constituição Federal de 1988, a Consolidação das Leis do Trabalho e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Pela análise normativa pretende-se apontar como o trabalho infantil ilícito, 
retira da criança e/ou do adolescente direitos, principalmente humanos e sociais, bem como apontar que 
é possível a existência do trabalho infantil digno e lícito, onde estes sujeitos estão protegidos através de 
uma legislação específica a eles destinada. Com o trabalho infantil dentro dos parâmetros legais, crianças 
e adolescentes ficam aptos, por exemplo, à conciliar trabalho e estudos, através do programa do menor 
aprendiz, advindo da Lei da Aprendizagem. A questão do trabalho infantil ilícito necessita do Estado em 
esforço conjunto com a sociedade e a família, no sentido de criação e efetivação de Políticas Públicas para 
em sua erradicação, solicitando se necessário a ajuda de órgãos não estatais e da própria iniciativa privada 
para o combate eficaz dessa forma perversa de trabalho. Para tanto será usado uma abordagem 
qualitativa, com análise de conteúdo, referências bibliográficas, mídias áudio-visuais e sites especializados. 
Palavras chave: trabalho, infantil, legislação 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10706 

O uso dos Recursos Educacionais Abertos nas aulas de Inglês 
SUCCI, Simone Cristina 
PUC - SP Pontifícia Universidade Católica 
Este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar uma atividade proposta pelo Recurso Educacional 
Aberto – Currículo +, relacionada ao uso do vídeo em aulas de Inglês, na rede pública estadual paulista, 
focando a viabilidade do processo de ensino-aprendizagem da língua através desse recurso digital. A 
pesquisa é de cunho bibliográfico e a metodologia utilizada é qualitativa ao analisar o levantamento de 
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dados sobre o uso de um recurso educacional aberto para um grupo específico, no intuito de interpretar a 
funcionalidade e as vantagens do mesmo para a aprendizagem, não tendo, portanto, o intuito de obter 
números como resultados e sim a compreensão, muitas vezes imprevisível, que possa indicar caminhos 
para tomada de decisão sobre a melhor maneira de se aplicar esse recurso a partir de planejamento e de 
objetivos claros. A fundamentação teórica que sustenta este estudo se apoia em FETTERMANN (2012), 
LEVY (1999) e PAIVA (2001) sobre os conceitos de recursos abertos para o ensino e estudos sobre a 
internet como fonte de aprendizagem. Com a análise das atividades, pudemos observar o 
desenvolvimento das habilidades do ensino de inglês, a interação entre os alunos e o senso crítico em 
relação aos temas transversais na interdisciplinaridade. Esperamos, com esse trabalho, incentivar o uso 
desses recursos em sala de aula, a fim de auxiliar no aprendizado de forma significativa. 
Palavras chave: Recursos educacionais abertos, atividade significativa, ensino de língua inglesa 
 
 

Cód. 10848 

Os Abusos Sexuais na Perspectiva da Psicanálise 
GRANADO, Caroline Domingos 
TAVARES, Leandro Anselmo Todesqui 
Faculdade da Alta Paulista 
As motivações para essa pesquisa surgiram considerando a perspectiva da psicanálise sobre as fantasias 
inconscientes de sedução da criança relacionadas ao adulto, confundindo-se com a realidade, e que 
produzem sentimentos de culpa na criança, e, sobre o adulto que confunde as brincadeiras da criança 
como sedutoras aproveitando-se para concretizar o abuso sexual. O presente estudo tem por objetivo 
compreender duas problemáticas: a implicação psíquica da criança no abuso sexual, na perspectiva de 
uma preocupação com relação à superação do trauma, e, abordar a temática da posição e implicação do 
abusador que exerce suas satisfações pela via da perversidade do laço social e do abuso de poder sobre o 
outro. A metodologia utilizada constitui uma pesquisa teórico-reflexiva a partir de um levantamento 
bibliográfico, tendo por consultas livros e artigos científicos para verificar os pressupostos teóricos da 
psicanálise para o entendimento da temática. Os resultados mostraram que as fantasias sexuais 
inconscientes da criança estão implicadas subjetivamente nas experiências sexuais, facilitando a 
aproximação do adulto perverso, pois a criança quer mesmo seduzir - sentar no colo, acariciar, beijar - mas 
espera um retorno na linguagem da ternura. Portanto, ocorre a "confusão de línguas" por parte do adulto, 
este interpreta o comportamento da criança como sedutor, podendo aproveitar-se das circunstâncias, ou 
então criá-las perversamente e concretizar o abuso sexual. Ainda que exista uma implicação subjetiva 
também por parte da criança, no que diz respeito às fantasias sexuais inconscientes, o abusado é sempre 
vítima, pois está subjugado a partir de uma relação desigual de poder. 
Palavras chave: Abuso sexual Infantil, Perversão, Psicanálise 
 
 

Cód. 10761 

Os benefícios da efetivação da política pública de saneamento no Brasil 
RAVAGNANI, Christopher Abreu 
NEVES, Bruno Humberto 
Faculdade Dr. Francisco Maeda 
O presente trabalho caracteriza e discute os benefícios da política pública de saneamento básico vigente, 
instituída no Brasil pela Lei n. 11.445 de 2007. Em 2015, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
663 milhões de pessoas ainda continuam sem acesso a uma fonte de água potável no mundo, bem como 
2,4 bilhões de pessoas ainda não possuem serviços de saneamento básico. A pesquisa conclui que a 
extensão dos serviços públicos de saneamento melhoram à saúde da população, reduzem o custo com o 
sistema público hospitalar, aumentam a produtividade do trabalho e o desempenho escolar dos 
estudantes, bem como valorizam o setor imobiliário, restando demonstrado, portanto, que os serviços de 
saneamento são imprescindíveis à sociedade. 
Palavras chave: Políticas públicas, saneamento, saúde 
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Cód. 10811 

Os benefícios da utilização da borracha do pneu radial inservível na confecção de 
artefatos renováveis 
NASCIMENTO, Wilian de Paula 
FERNANDES, Fabricio Faleiros* 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
A geração de resíduos sólidos industriais tem sido uma grande adversidade ambiental com efeito 
econômico e social. Dentre os resíduos sólidos industriais, o resíduos sólido gerado pelo pneu inservível 
tem sido gerado em grande quantidade e em diversos tipos de componentes. Neste contexto, o objetivo 
deste trabalho é apresentar um estudo sobre as algumas oportunidades de uso da borracha de pneu radial 
inservível. Para tanto, os procedimentos metodológicos utilizados são: pesquisa bibliográfica e documental 
com abordagem qualitativa e análise de conteúdo. Esta abordagem justifica-se pela visibilidade do tema 
atualmente, assim como a necessidade de se obter uma visão mais ampla e aprofundada com relação ao 
descarte de pneu. 
Palavras chave: Sustentabilidade, Resíduo Sólido Industrial, Reutilização, Pneu Radial Inservível 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10788 

Os direitos à privacidade e à intimidade do empregado como limites ao poder diretivo 
do empregador 
PIRES, Adriano Roque 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O presente trabalho analisa, por meio do método de abordagem dedutivo, com aporte na técnica de 
pesquisa bibliográfica, o direito de privacidade e intimidade do empregado frente ao poder de controle e 
fiscalização conferido ao empregador. Este poder diretivo conferido ao empregador não é absoluto, uma 
vez que todo trabalhador é sujeito dos mencionados direitos, e goza deles mesmo em seu ambiente de 
trabalho, não podendo o empregador, de forma indiscriminada, fazer uso de práticas que venham a violar 
tais direitos. Por meio de um estudo dos direitos fundamentais, em especial à privacidade e à intimidade, 
e da teoria da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas, demonstra-se 
que há aplicação daqueles direitos na relação de trabalho, razão pela qual o empregador, ao fazer uso de 
seu poder de direção, com o fim de proteger sua propriedade e fiscalizar a atividade laboral, deve 
respeitar os direitos fundamentais de seus empregados, sob pena de ser compelido a reparar possíveis 
danos que possa cometer, já que os direitos à privacidade e à intimidade acompanham o indivíduo onde 
quer que ele esteja, em seu local de trabalho inclusive, impondo, assim, limites ao poder de direção da 
prestação laboral conferido ao empregador. 
Palavras chave: Eficácia Direta e Imediata dos Direitos Fundamentais, Privacidade e Intimidade do 
Empregado, Limites do Poder Diretivo 
 
 
Cód. 10839 

Os entraves da corrupção ao desenvolvimento nacional: uma análise a partir da 
legislação brasileira 
OLIVEIRA, Lívia Freitas Guimarães 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
A análise da corrupção tem, progressivamente, conquistado espaço junto a pesquisadores de diversas 
áreas, fato este significativamente benéfico à sociedade brasileira, uma vez que a atenção a essa temática 
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é imperativa e urgente, diante do quadro de desigualdade e exclusão social observado no Brasil, além das 
notícias diárias sobre casos de improbidade administrativa e má gestão da “res pública”. O objetivo deste 
artigo é fazer uma breve análise dos efeitos nocivos da corrupção para o desenvolvimento de um país, 
partindo do exame do princípio constitucional da moralidade e do dever de probidade administrativa dos 
gestores públicos. Para isso, é imprescindível passar pelas Leis de nº 8.429/1992 (Lei da Improbidade 
Administrativa) e de nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), a fim de observar se o problema da corrupção no 
Brasil trata-se de falta de aparato legal ou tem raízes muito mais profundas e amplas que estão fora da 
seara jurídica e legislativa. A metodologia aqui utilizada é da pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é discutir 
e compreender a revisão da literatura sobre o tema proposto. Para a fundamentação teórica do artigo, 
fez-se uso, sobretudo, de obras relacionadas ao Direito Administrativo e à probidade na Administração 
Pública (escritas pelos autores Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Carlos Frederico Brito dos Santos, Wallace 
Paiva Martins Júnior, entre outros), bem como textos que trazem reflexões sobre as leis nacionais relativas 
ao assunto e sítios eletrônicos oficiais (nacionais e estrangeiros), com o objetivo de trazer dados 
atualizados à pesquisa. 
Palavras chave: Corrupção, Entrave, Desenvolvimento 
 
 
Cód. 10829 

Os movimentos sociais no Brasil a partir de 1980 
FERREIRA, Vitoria de Miranda 
PIANA, Maria Cristina 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Pretende-se nesse artigo abordar aspectos históricos e sociais que norteiam a os movimentos sociais no 
Brasil na década de 1980, além de promover o entendimento, da importância desse marco na história 
brasileira e os resultados na contemporaneidade. No ano de 1964 durante o período ditatorial no Brasil, 
cidadãos brasileiros ousaram ir contra um sistema ardiloso e hostil que matava inocentes e feria 
moralmente a liberdade e a democracia, entre esses cidadãos estavam inúmeros universitários, 
jornalistas, operários, alguns profissionais e estudantes do Serviço Social. Em meio as diferenças, duas 
características comuns uniam essas classes: o desejo da queda de um Estado abusivo e a luta pela 
democracia. Nesse sentido histórico o artigo propõe entender o contexto histórico que culminou os 
movimentos sociais, a primeira parte explica o que foi a Ditadura Militar, como se sucedeu esse regime, as 
formas da tomada de poder e opressão, e a segunda trata-se dos cidadãos que militaram contra esse 
período, cada luta e manifestação de expressão, foi importante para o fim desse período sangrento no ano 
de 1985. 
Palavras chave: Movimentos Sociais, Brasil, Origem 
 
 
Cód. 10824 

Os TCLEs assinados por pacientes, de forma genérica, suprem ou não futuras pesquisas 
feitas a partir de prontuários-eletrônicos ou biobancos? 
BORGES, Leandro* 
BORGES, Livia Costa Cândido 
BORGES, Donaldo de Assis 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O objetivo desse artigo é entender se os Termos de Consentimento Livre, assinados por participantes de 
pesquisas anteriores, particularmente em prontuários eletrônicos e biobancos, podem ou não ser 
utilizados para que outros pesquisadores realizem novas pesquisas sem que um novo TCLE seja assinado. 
O trabalho utilizou-se da metodologia bibliográfica exploratória, onde foram consultados artigos nacionais 
e internacionais relacionados a este problema de pesquisa. Embora muitos biobancos possuam prévia 
autorização para novos pesquisadores o mesmo cenário não foi encontrado para prontuários eletrônicos. 
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Entendemos que prontuários compartilhados entre instituições de saúde podem se tornar um risco de 
exposição indevida de informações, tendo em vista que, muitas vezes, o TCLE se restringe aos dados do 
paciente na instituição pesquisada, e o prontuário multi-institucional não possui tal barreira. 
Palavras chave: Termo de Consentimento Livre, Biobancos, Prontuários Eletrônicos 
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10730 

Parcerias público-privadas: ausência de moralidade administrativa na concessão das 
penitenciárias privatizadas e capital lucrativo exacerbado 
MOREIRA, Júlia Barella 
HERINGER, Helimara Moreira Lamounier 
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Passos 
A pesquisa tem por escopo dissertar acerca da problemática da imoralidade administrativa decorrente da 
instauração de presídios privados no Brasil, através da leitura analítica da evolução do sistema 
penitenciário, de modo a enfatizar a ineficácia do governo na reeducação e ressocialização do condenado, 
conjugada ao descaso social e estatal ao preso e à ineficiência do sistema público. Destarte, as 
penitenciárias de parceria público-privadas surgiram recentemente como um provável método de 
infalibilidade, não obstante, três anos após a inauguração da primeira do Brasil, já encontram-se inúmeras 
falhas e evidências de favorecimento político. O método empregado na promoção do artigo científico foi a 
pesquisa teórico-bibliográfica, normativa, legislativa, temática, interpretativa e comparativa, de modo a 
viabilizar a reflexão científica do tema ora posto em debate. 
Palavras chave: Imoralidade Administrativa, Mistanásia, Penitenciária Privatizada 
 
 
Cód. 10757 

Pausa para pensar: um estudo de caso de atendimento em psicologia hospitalar 
FERREIRA, Jaqueline Bezerra 
VERÍSSIMO, Daniela Maria Maia 
SILVA, Estela Parrilha Casemiro da 
SILVA, Luana Dias da 
COSTA, Daiane Franciele 
GOMES, Maria Gabriela Lima 
Faculdade da Alta Paulista - FAP 
O presente artigo tem por objetivo desenvolver uma reflexão sobre as possibilidades do atendimento 
psicanalítico no contexto hospitalar, para tanto, utiliza como estratégia metodológica, um estudo de caso 
construído a partir de um atendimento realizado no estágio de Formação em Psicologia denominado 
Psicologia Hospitalar e desenvolvido em uma Instituição Hospitalar em Tupã, interior de São Paulo. O caso 
torna clara a existência de conflitos latentes às enfermidades atendidas em um hospital e porque nele 
prevalece a potência da Psicanálise no atendimento de psicologia hospitalar e os benefícios dele advindos. 
A escuta da angústia de Ana - nome fictício - que buscou o Pronto-Socorro por labirintite, nos possibilita 
compreender o pedido de ajuda diante do desamparo vivenciado pela paciente, que só pode ser expresso 
através de uma estratégia defensiva do corpo: a somatização. Se para a equipe hospitalar Ana é apenas 
um diagnóstico de labirintite, na escuta analítica, Ana traça para si outros contornos desenhados com o 
apoio terapêutico da estagiária que identifica nas expressões consciente e inconscientes da paciente a 
elaboração de luto pela perda eminente do marido com câncer e sinaliza para a paciente que é necessário 
parar seja para sustentar a si mesma diante do sofrimento seja para entender e poder cuidar do marido. O 
texto traz breves considerações psicanalíticas que fundamentam a compreensão do atendimento como: 
relação transferencial, contratransferencial e corte terapêutico, bem como tece considerações sobre a 
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importância do adoecimento como o início da construção de uma demanda psíquica com urgência de 
elaboração. 
Palavras chave: psicologia hospitalar, psicanálise, escuta analítica 
 
 
Cód. 10821 

Pedagogo escolar: Um velho desafio frente a recuperação de aprendizagem 
MESSIAS, Rosilene de Fátima Rocioli 
Membro da Comunidade 
Este trabalho pretende averiguar o cargo de Pedagogo que atua nas escolas de um município do interior 
Paulista, sob uma nova (velha) perspectiva do profissional, que auxilia na gestão das unidades escolares e 
na promoção da recuperação de aprendizagem escolar dos alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem no processo de escolarização, por meio do Atendimento Pedagógico. Objetiva-se ainda 
examinar a efetividade desta política pública no ano de 2016, cuja a ambientação foi uma Escola Municipal 
de Educação Básica na área leste da cidade. A relevância deste trabalho está em demonstrar a importância 
de se acompanhar e avaliar as políticas públicas educacionais sistematicamente para garantir a sua 
eficácia. Os dados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e pesquisa ação foram analisados à luz dos 
arcabouços teóricos de autores sócios construtivistas interacionistas e da análise qualitativa, por meio dos 
principais documentos do Pedagogo. Por fim, espera-se contribuir para as discussões acerca de ações e 
políticas públicas para a recuperação de aprendizagem escolar. 
Palavras chave: Pedagogo, Políticas Públicas, recuperação de aprendizagem 
 
 
Cód. 10836 

Perspectivas da metodologia da disciplina: análise das abordagens na Educação Física 
escolar 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes 
Faculdade Campos Elíseos 
As abordagens pedagógicas para Educação Física escolar têm por finalidade desenvolver um aprender a 
fazer, mas incluem uma intervenção planejada do educador quanto ao conhecimento que explique o que 
está por trás do fazer. O estudo se justifica porque os métodos escolares têm um caráter histórico e vão 
sendo elaborados conforme as necessidades de cada época e dos interesses sociais vigentes, ou seja, em 
constantes modificações e transformações. Ao passo que, o tema proposto inicia-se com o estudo da 
evolução histórica da Educação Física que é importante para a compreensão do quadro atual por qual a 
mesma atravessa. Por sua vez, após a explanação teórica das seguintes abordagens: construtivista, crítico-
emancipatória, crítico-superadora, cultural, desenvolvimentista, parâmetros curriculares nacionais, 
psicomotora, saúde renovada e sistêmica, foi analisado elas diante da metodologia da Educação Física 
escolar. O objetivo do trabalho é analisar as abordagens na Educação Física escolar como perspectiva da 
metodologia da disciplina. Como metodologia realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio de fontes 
secundárias. Dessa forma, as abordagens apresentadas são importantes para avanços em relação à 
perspectiva tradicional da Educação Física escolar, visto que proporcionam uma ampliação da visão da 
área – quanto à natureza e aos pressupostos metodológicos e pedagógicos de ensino-aprendizagem. 
Contudo, as abordagens propõem algo para melhorar o ser humano no mundo, isso quer dizer que todas 
têm como origem das proposições o indivíduo que no caso deste estudo, analisaram elas como sugestões 
de organização na metodologia da Educação Física escolar. 
Palavras chave: Educação, Educação Física Escolar, Metodologia 
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Cód. 10793 

Perspectivas do método qualitativo na pesquisa em desenvolvimento social: Revisão 
narrativa 
FIGUEIREDO, Maria Paula Simões Lima 
CESARIO, Raquel Rangel 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O presente artigo tem por objetivo discutir os aspectos da pesquisa qualitativa para aplicação oportuna no 
contexto do desenvolvimento social e humano, por meio de uma revisão narrativa. Observa-se que o 
método qualitativo apresenta-se importante na exploração do contexto social e cultural dos indivíduos, a 
partir de uma compreensão fenomenológica ampliada, permitindo sua aplicação a um cenário complexo e 
com uma abordagem aprofundada, congruente ao desenvolvimento social e humano. Este, por sua vez, 
completamente multidisciplinar e envolto por múltiplas conexões. 
Palavras chave: Pesquisa Qualitativa, Desenvolvimento social, Revisão Narrativa 
 
 
Cód. 10822 

Planejamento Estratégico para pequenas e médias empresas com foco no mercado 
externo: um estudo de caso 
FERREIRA, Gabriela Santana 
COSTA, Flávio Henrique de Oliveira 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O planejamento estratégico é uma ferramenta eficaz, capaz de auxiliar as organizações e determinar e 
atingir seus objetivos. Com a sua utilização as empresas conseguem executar, monitorar, ajustar e verificar 
se os planos determinados estão sendo atingidos com sucesso. Neste sentido, o presente trabalho tem 
como o objetivo apresentar um estudo sobre os conceitos fundamentais do planejamento estratégico, 
ressaltando a importância obtida por meio das pequenas e medias empresas no território brasileiro. Sendo 
utilizado como metodologia um levantamento bibliográfico e um estudo de caso realizado em uma 
empresa de fabricação de máquinas, equipamentos e ferramentas para indústrias, localizada da na cidade 
de Franca – SP, sendo possível mostrar que o planejamento estratégico é de grande auxilio para pequenas 
e médias empresas que querem exportar. 
Palavras chave: Comportamento, Empresa, Gestão 
 
 
Cód. 10759 

Política pública de drogas direcionada ao ensino 
RAVAGNANI, Christopher Abreu 
NEVES, Bruno Humberto 
Faculdade Dr. Francisco Maeda 
A presente pesquisa caracteriza e discute os fatores de risco e proteção ao uso indevido de drogas por 
crianças e adolescentes. Os resultados demonstram que é de fundamental importância a adoção de 
abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades 
de prevenção do uso indevido de drogas, bem como a responsabilidade compartilhada entre Estado e 
Sociedade, destacando-se o papel da escola na promoção da construção e socialização do conhecimento 
sobre drogas no país. Neste sentido, os fatores escolares de proteção apresentam-se como instrumento a 
tornar o indivíduo menos propenso a assumir comportamentos de risco ligados às drogas. 
Palavras chave: Políticas públicas, Drogas, Educação 
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Cód. 10760 

Política pública de recursos hídricos no CBH-SMG 
RAVAGNANI, Christopher Abreu 
NEVES, Bruno Humberto 
Faculdade Dr. Francisco Maeda 
O presente trabalho objetiva verificar a situação dos recursos hídricos no Comitê da Bacia Hidrográfica dos 
rios Sapucaí-Mirim/Grande (CBH-SMG). Para tanto, realizou-se estudo de caso no CBH-SMG. Os resultados 
demonstram que o cenário é de estabilidade, estando a Unidade Geográfica da Bacia do Sapucaí-
Mirim/Grande – UGRHI-08 entre as melhores do Estado e do país, sendo que o Município de Franca, que 
corresponde aproximadamente à metade da população da Bacia é o líder atualmente do ranking do 
Saneamento Básico no Brasil. 
Palavras chave: Política públicas, recursos hídricos, cidadania 
 
 
Cód. 10720 

Política Pública de Saúde no Brasil: Os desafios para a Construção do Sistema Único de 
Saúde – SUS 
SILVA, Edileusa da 
SUGAHARA, Rafael Silva 
Universidade Federal de Uberlândia -UFU 
Este artigo tem como objetivo abordar de forma crítica a trajetória da política pública de saúde no Brasil. 
Trata-se de uma revisão da literatura favorecendo o resgate teórico da política pública de saúde no Brasil. 
O surgimento do sistema Único de Saúde, os desafios para sua efetivação e ainda aborda o papel e 
responsabilidade do Estado na efetivação da política. Traz uma discussão e contextualização desde a 
década de 1930 na era Vargas quando surgem as primeiras medidas de proteção social, passando pela 
Constituição de 1988 em que a política pública de saúde passa a ser considerada direito não mais como 
favor, caridade ou benesse e forma assim o tripé da seguridade social: Saúde, Assistência Social e 
Previdência Social. O Sistema Único de Saúde – SUS é implantado baseado nos princípios: da 
universalidade, equidade, descentralização, integralidade e participação popular. Entretanto, a partir da 
década de 1990 o Brasil adota uma política econômica de cunho neoliberal, o que trará rebatimentos na 
efetivação do SUS. Numa perspectiva neoliberal o Estado afasta-se das suas atribuições na área social e 
transfere esta responsabilidade à sociedade. 
Palavras chave: Educação, Mercado de trabalho, Ribeirão Preto/SP 
 
 
Cód. 10762 

Políticas Públicas e Empreendedorismo na Gestão Escolar: Em Busca de uma Educação 
Significativa em detrimento de uma educação superficial 
PASSOS, Joelcy Rita dos* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
A demanda pela transparência pública, pelo conhecimento das ações do governo e pela elaboração de 
políticas públicas eficientes são constantemente assuntos apontados como relevantes. As políticas 
públicas podem ser definidas como um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 
Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam 
assegurar determinado direito de cidadania, para os diversos seguimentos social, cultural, étnico ou 
econômico. A educação faz parte das estruturas elementares das Políticas Públicas, todavia a burocracia 
também é regularmente apontada como variável de morosidade e insucesso na implantação de políticas 
públicas que favoreçam a erradicação do analfabetismo ou melhora na qualidade da aprendizagem no 
ambiente educacional no ensino fundamental, objeto de interesse no presente estudo. O objetivo desse 
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artigo é apresentar uma discussão teórica sobre os aspectos da morosidade na implantação de políticas 
públicas, na educação básica, que favoreçam uma educação significativa em detrimento de uma educação 
superficial. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos para 
descrever os conceitos e atuais políticas públicas na área da educação básica, especificar morosidade no 
campo de aplicação de políticas públicas no ensino básico e discutir à luz do empreendedorismo a questão 
da educação significativa em detrimento de uma educação superficial. Foi possível, tecer a relação de 
políticas públicas e empreendedorismo para evitar que a morosidade na aplicação de políticas públicas 
possa causar como resultado alunos terminando o ensino fundamental sem alfabetização plena e, 
portanto, sem condições pedagógicas para dar continuidade aos seus estudos. 
Palavras chave: Educação, Políticas Públicas e Burocracia, Empreendedorismo na educação. 
* Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10704 

Princípios éticos no exercício profissional do assistente social na área da saúde: uma 
reflexão necessária 
BONTADINI, Josiane Cristina* 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Este artigo possui como finalidade, refletir sobre os princípios éticos juntamente com a prática do Serviço 
Social na área da saúde, procurando elencar os desafios que a atual conjuntura social apresenta para os 
profissionais e estudiosos desta área. Para tanto objetiva-se apresentar um debate do projeto ético 
político na dimensão social, tornando-se necessário a exploração dos conhecimentos que transcorrem da 
realidade profissional, assim procura-se apreender a concepção sobre a ética profissional no Serviço 
Social, especificamente no campo da saúde. Visando o fortalecimento do projeto ético- político 
profissional na dimensão da prática profissional, identificando a materialização do Código de Ética de 1993 
a partir do processo de trabalho dos assistentes sociais na política de saúde. 
Palavras chave: Ética profissional, Serviço Social, Projeto Ético Político, Saúde 
* Bolsista CAPES 
 
 
Cód. 10825 

Processo de inovação em pequenos empreendimentos familiares como forma de 
estratégia competitiva: um estudo de caso na empresa J. Camar Uvas Finas de Mesa de 
Santa Rita D’Oeste/SP 
ROSA, Daniela Oliveira 
HIDALGO, Juliane da Silveira 
SANTOS, Ane Kelly Aparecida dos 
Fundação Municipal de Educação e Cultura - FUNEC 
A ampla variedade de um mesmo produto e serviços evidenciaram para as organizações a necessidade de 
inovar para se sobressair frente aos concorrentes. Deste modo, diante das inovações e variedades de 
produtos e serviços mercadológicos que as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) vêm desenvolvendo na 
economia, tornando-as potencialmente mais ágeis em proporcionar a satisfação dos clientes, identificou-
se a necessidade de pesquisar e avaliar o processo de inovação atribuído como estratégia competitiva no 
pequeno empreendimento familiar J. Camar Uvas Finas de Mesas, localizado em um município do interior 
do estado de São Paulo. O estudo tem como objetivo geral analisar a criação e desenvolvimento do 
projeto, constatando assim, os resultados obtidos pela implantação do processo inovador no 
empreendimento familiar. Assim, utilizou-se como metodologia da pesquisa a revisão bibliográfica e a 
pesquisa de campo aplicada ao estudo de caso, visando compreender a gestão do negócio através da 
coleta dos dados, com a aplicação de questionários estruturados aos clientes e familiares responsáveis 
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pela administração do negócio. Este levantamento permite identificar as vantagens do empreendimento 
familiar em desenvolver o processo de inovação, tornando a produção mais qualificada em função do 
desenvolvimento do turismo rural, colocando em evidência a importância dessa estratégia competitiva 
conforme aplicada no projeto J. Camar. Portanto, o novo modelo de gestão proporciona maior valor 
agregado ao produto utilizando de serviços diferenciados e inovadores, além de provocar uma expressiva 
vantagem competitiva, mostrando que o empreendedorismo gera um crescimento vantajoso quando 
comparado à essência desenvolvida no sistema de vendas comum. 
Palavras chave: Inovação, Gestão, Empreendimento Familiar 
 
 
Cód. 10715 

Reflexões Acerca do Papel dos Sistemas de Inovação e da Cultura Organizacional Para a 
Geração de Inovação Enfocando o Desenvolvimento Global, Nacional e Regional 
SILVA, Elaine da* 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho', Universidade de Salamanca 
A inovação assumiu um importante papel na sociedade como elemento propiciador de desenvolvimento 
social, econômico, político, tecnológico e cultural em âmbitos regional, nacional e global. Nessa 
perspectiva é destacada a abordagem sistêmica da inovação que enfoca o compartilhamento de 
informação e conhecimento entre diferentes agentes de Sistemas Nacionais de Inovação. Para tanto, 
ressalta-se a necessidade de desenvolver uma cultura organizacional votada à inovação, e por 
consequência a à atuação integrada entre os diferentes agentes de sistemas de inovação. Nesse contexto, 
a presente pesquisa tem como objetivo promover a reflexão acerca da importância do compartilhamento 
de informação e conhecimento na abordagem sistêmica da inovação e da necessidade de construir uma 
cultura organizacional voltada à inovação para o desenvolvimento das organizações e, por consequência, 
das nações em que estão inseridas. Para tanto realizou-se uma análise de literatura selecionada, visando 
apresentar aspectos conceituais da inovação no contexto dos sistemas de produção e analisar a 
contribuição de sistemas de inovação, bem como o papel da cultura organizacional voltada à inovação. 
Como resultado, se apresenta a reflexão acerca da geração de inovação a partir do enfoque sistêmico, 
baseado na interação de diferentes agentes compartilhando informação e conhecimento. A abordagem se 
revela fundamental na atual conjuntura, marcada pela agilidade das transformações em contextos social, 
econômico, político, tecnológico e cultural. 
Palavras chave: Sistemas de Inovação, Cultura Organizacional, Compartilhamento 
* Bolsista CAPES 
 
 
Cód. 10806 

Responsabilidade civil médica e o termo de consentimento livre e esclarecido 
MOTTA, Maiara* 
CANELA, Kelly Cristina 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O consentimento informado diz respeito ao direito de o paciente compreender a situação de sua saúde, os 
procedimentos propostos, os benefícios, os riscos e a que possíveis consequências pode se submeter 
antes da realização dos mais variados procedimentos médicos disponíveis. Esse ato é fundamental em prol 
da autonomia do paciente, além de comprovar a boa-fé do médico, pautado nos princípios éticos. O 
estudo avaliará os parâmetros de feitura desse termo por escrito e em que medida sua utilização auxilia o 
médico durante a apuração de sua responsabilidade civil. Desse modo, busca-se estudar os elementos do 
consentimento informado, do instituto da responsabilidade civil no Brasil para, enfim, compreender-se os 
termos da responsabilidade civil do médico, elementos cujo conhecimento é indispensável para a prática 
médica. Para isso, serão utilizados como referenciais teóricos o autor Orlando Gomes e as resoluções 
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administrativas do Conselho Federal de Medicina (CFM). Quanto à metodologia, utiliza-se a vertente 
jurídico-teórica com raciocínio dedutivo para realizar essa investigação de tipo jurídico-descritivo. 
Palavras chave: bioética, termo de consentimento livre e esclarecido, responsabilidade civil médica 
* Bolsista CAPES 
 
 
Cód. 10776 

Responsabilidade civil do empregador por acidentes do trabalho e danosidade sistêmica 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
ROMERO, Thiago Giovani 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O presente artigo tem como objeto de análise demonstrar a necessidade de um ambiente laboral sadio, 
que assegure condições mínimas para o devido exercício da função, garantindo ao trabalhador qualidade 
de vida. A questão protecionista que gira em torno desse tema, trazida pela Lei n° 8.213/1991, que dispõe 
sobre as normas de acidentes do trabalho, estabelecendo seu conceito, bem como as diferenças entre as 
doenças profissionais e as doenças do trabalho e as outras circunstâncias equiparadas a acidente do 
trabalho. O objetivo principal deste estudo é fazer uma breve apresentação do acidente trabalhista com 
vistas à análise das doutrinas que abordam a Responsabilidade Civil do Empregador, investigando e 
focalizando o Acidente do Trabalho e tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica. Como tal tema é 
de grande importância na atualidade, dado que as relações de trabalho são uma das mais corriqueiras nos 
dias atuais, não poderia deixar de haver controvérsias acerca das indenizações no tocante aos acidentes 
laborais de tal atividade, cabendo esclarecer as cearas indenizatórias, culminando assim a 
responsabilização do empregador, seja ela objetiva ou subjetiva. Concluir-se-á que quando o empregador 
incorrer em culpa ou dolo de qualquer grau, ou então, quando oferecer atividade de risco, caberá 
indenização à vítima de acidente do trabalho. 
Palavras chave: Responsabilidade civil do empregador, Acidente do trabalho, Danosidade sistêmica 
 
 
Cód. 10812 

Responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes econômicos 
MOTTA, Maiara 
AGUIAR, Gabriel Moura 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
A responsabilidade penal da pessoa jurídica ainda se restringe às hipóteses de crimes ambientais e de 
crimes contra a ordem econômico-financeira. Assim, o presente trabalho visa analisar os efeitos da 
inserção da responsabilidade penal da pessoa jurídica na parte geral do novo código penal com relação aos 
crimes de caráter econômico. Para isso, distinguem-se os delitos do direito penal clássico e do secundário, 
explicando o ramo do direito penal econômico. Após breve histórico da responsabilidade da pessoa 
jurídica e da diferenciação entre administrativização do direito penal e o direito administrativo 
sancionador, discute-se a opção do legislador no novo código e quais as vantagens esperadas. Para isso, o 
principal referencial teórico é Winfried Hassemer e serão utilizadas as metodologias jurídico-teórica e 
jurídica-sociológica para melhor compreensão do fenômeno jurídico e como este interage com a 
sociedade. Alia-se, ainda, ao raciocínio dedutivo para elaboração de uma investigação do tipo jurídico-
descritivo. 
Palavras chave: responsabilidade penal da pessoa jurídica, crimes econômicos, anteprojeto do novo código 
penal 
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Cód. 10796 

Responsabilidade Social Universitária no incremento, implantação e execução de 
políticas públicas 
FIGUEIREDO, Maria Paula Simões Lima 
CESARIO, Raquel Rangel 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
O presente artigo objetiva a criação de um projeto de extensão vinculado ao programa de pós-graduação 
em desenvolvimento regional do Uni-FACEF, com enfoque na diminuição do hiato entre a universidade e a 
população, promovendo intercâmbio de saberes, melhorias reais no processo de planejamento, criação, 
implementação e avaliação de políticas públicas juntos aos vereadores do município de Franca/SP e 
geração de autonomia, protagonismo e independência dos envolvidos. Seria composto por uma etapa 
investigativa, com um levantamento quali-quantitativo da expertise do vereador sobre sua função, função 
da Câmara Municipal e sobre políticas públicas por meio de entrevistas e questionários aplicados pelos 
mestrandos do Programa de Pós-Graduação do Uni-FACEF ingressantes em 2018 e por uma etapa 
cooperativa, com interação universidade – câmara municipal, construindo governos locais, com 
potencialização da capacidade de transformação da realidade local. 
Palavras chave: Relações Comunidade-Instituição, Responsabilidade Social, Desenvolvimento Regional. 
 
 
Cód. 10701 

Responsabilidade e reparação civil em face do abandono afetivo filial e a problemática 
do quantum indenizatório 
RODRIGUES, Edwirges Elaine 
ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira 
Faculdade Barretos 
É pacífico na doutrina e jurisprudência, que o descumprimento da obrigação material dos pais em relação 
aos filhos menores e não emancipados, é passível de sanção, inclusive de prisão civil. Contudo, a grande 
controvérsia envolvendo o abandono imaterial ou afetivo é saber se os genitores que procedem de tal 
maneira podem ser responsabilizados e condenados por danos morais sofrido pelo filho abandonado. As 
sociedades contemporâneas enfrentam grandes transformações, particularmente no que diz respeito às 
Famílias e ao Direito, a partir destas mudanças o afeto passou a ser considerado valor jurídico, exigindo 
dos pais o dever de criar e educar os filhos sem lhes omitir o carinho necessário para a formação plena de 
sua personalidade, como atribuição do exercício da autoridade parental. Além disso, a própria 
Constituição Federal também imputa aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Assim, a 
negativa pela responsabilização dos genitores ou de um deles pelo abandono moral da prole, é 
incompatível com o pleno desenvolvimento psíquico, ético-existencial e social das crianças, jovens e 
adolescentes. Através pesquisa bibliográfica, desenvolvida pelo método dedutivo, buscou-se abordar o 
embate proporcionado pelas decisões que concedem a responsabilização civil pelo abandono afetivo filial, 
bem como demonstrar a dificuldade de mensuração de tal indenização. 
Palavras chave: abandono afetivo, afeto como valor jurídico, dano moral 
 
 
Cód. 10847 

Revolução tecnológica: desafios da gestão de pessoas frente à cultura organizacional 
REIS, Caio César* 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
 



 

65 

 

É notória a relevância da estabilidade de emprego na qualidade de vida do trabalhador e para a 
organização em que esse está inserido. Com o avanço das tecnologias e o anúncio da era “indústria 4.0” a 
capacitação tecnológica e informacional torna-se um elo relevante entre a estabilidade e a qualidade de 
vida do trabalhador. O objetivo desta pesquisa é demonstrar a relação entre a gestão de recursos 
humanos e a gestão da cultura e da competência informacional como fator de fortalecimento do efetivo 
uso e inovação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Trata-se de uma revisão bibliográfica, 
na qual abordar-se-ão as TICs como impulsionador da necessidade de qualificação da mão de obra para 
redução da rotatividade de colaboradores no setor industrial com vistas aos reflexos desta relação no 
desenvolvimento econômico e social da região em que está inserido. Elencar-se-ão os elementos da 
cultura e competência informacional que podem ser gerenciados com enfoque no fortalecimento da 
eficiência da gestão de pessoas para adaptação, readaptação e continuidade na era da “Indústria 4.0”. 
Palavras chave: Cultura Organizacional, Gestão de Pessoas, Cultura Informacional 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10747 

Sincronicidade e custo de capital próprio: um modelo multifatorial para o setor de 
calçados na B3 
FOCOSI, Julia Furlani 
LIMA, Fabiano Guasti 
FIGLIOLI, Bruno 
SILVA FILHO, Antônio Carlos da 
Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 
O cálculo do custo de capital próprio de uma empresa é um desafio diante de cenários incertos e de 
fatores de riscos que podem expor a empresa a condições de riscos que influenciam os seus resultados. 
Para essa finalidade é amplamente empregado o modelo unifatorial do Capital Asset Pricing Model 
(CAPM), conforme elaborado por ModiglianI e Miller (1958) e utilizado nos países emergentes com 
adaptações relativas à economia local, conforme encontrado em Assaf Neto, Lima e Araujo (2008). Diante 
do exposto, esta pesquisa tem por objetivo identificar se outros fatores de riscos, além do risco de 
mercado, são capazes de melhor descrever o desempenho dos retornos das empresas, e se esses fatores 
são mais estáveis ao longo do tempo quando comparados com o modelo CAPM. Para tanto, usou-se 
modelos quantitativos de regressão com dados em painel com bootstrap para a estimação dos 
coeficientes em um modelo de efeitos aleatórios. O setor escolhido neste trabalho foi o setor de calçados. 
Os resultados encontrados apontam que o modelo multifatorial é capaz de encontrar variáveis explicativas 
indicativas de fatores de riscos. Entretanto, foram encontradas evidências que as estimações obtidas por 
meio do modelo multifatorial não são mais estáveis quando comparadas com as obtidas pelo modelo 
CAPM. 
Palavras chave: custo de capital próprio, CAPM, modelo multifatorial 
 
 
Cód. 10845 

Terceiro Setor na Indústria Calçadista de Franca - Um estudo sobre o Instituto 
Democrata 
GOMES, Israel Dener Narciso* 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Este artigo tem como objetivo analisar o impacto social gerado pela criação de uma Instituição do Terceiro 
Setor fomentado por uma empresa de calçados localizada no Distrito Industrial da cidade de Franca/SP. 
Para embasar e fundamentar o contexto teórico do estudo foram levantadas referências bibliográficas 
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para apresentar o aspecto histórico e a importância que o terceiro setor representa para a sociedade civil 
como um todo. Para fundamentar o conteúdo prático da pesquisa, foi utilizada como fonte de informação 
a pesquisa de campo semi estruturada, realizada com a Assistente Social e Coordenadora da Instituição. 
Seus relatos mostram que os resultados obtidos através da criação do Instituto são os melhores possíveis, 
pois evidenciam as grandes mudanças sociais alcançadas pela criação do Instituto Democrata, como a 
melhoria na saúde e bem-estar das crianças que participam do projeto e os impactos sociais e financeiros 
gerados nas famílias que moram nos bairros próximos ao Distrito Industrial advindos da melhoria na 
qualidade de vida destas crianças. Diante deste cenário, esta pesquisa vem ratificar a importância do 
investimento social realizado por esta empresa, além de mostrar, para a sociedade de Franca, o quão 
importante e o quão realizador são os resultados obtidos através do investimento em ações no terceiro 
setor, principalmente aquelas que alcançam os filhos de famílias carentes da cidade. 
Palavras chave: Terceiro Setor, Indústria Calçadista, Instituto Democrata 
* Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro 
Universitário de Franca 
 
 
Cód. 10834 

Um estudo acerca da mediação mandatória com o advento do (novo)código de 
processo civil de 2015 
ROCHA, William Albano 
MARCONDES, Fernanda Cristina Barros 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
O trabalho apresentará um estudo sobre a obrigatoriedade da mediação incidental como mecanismo de 
solução de conflitos. Nota-se que a mediação atualmente demonstra-se uma das principais medidas 
alternativas para a solução/resolução de conflitos, onde as partes envolvidas podem analisar suas atitudes 
e de uma forma colaborativa possam chegar a solução do litígio. Posteriormente será realizada uma breve 
diferenciação acerca da mediação e conciliação de acordo com o código de processo civil de 2015. É de 
suma importância o estudo que será realizado sobre o processo de mediação, bem como a interação do 
instituto com o processo judicial, a fim de observar as influências negativas e/ou positivas que se deram 
após o advento do código de processo civil de 2015, enfatizando, ainda, a obrigatoriedade da mediação 
com base no artigo 334 do CPC/15. Algumas das referências utilizadas para o presente estudo são 
Fernanda Tartuce, Carlos Alberto de Salles, André Gomma de Azevedo. Desse modo, o método de 
levantamento de dados é o bibliográfico, o raciocínio utilizado para se chegar às conclusões é o dedutivo. 
O material demonstrará que a obrigatoriedade da mediação fere requisitos primordiais de tal instituto, 
violando princípios básicos, o que ocasiona uma contrariedade na verdadeira função desse processo de 
autocomposição. 
Palavras chave: mediação, obrigatoriedade, conflitos 
 
 
Cód. 10843 

Um Estudo dos Alunos da Educação a Distância e do Presencial: uma análise para a área 
de Administração 
MEDEIROS, Fernandina Fernandes de Lima 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Neste trabalho pretendeu-se analisar o desempenho dos alunos no curso de graduação em Administração, 
nas modalidades de Educação a Distância e Educação Presencial, usando os dados do Censo da Educação 
Superior e do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ao utilizar dados do ENADE e do Censo da 
Educação Superior, juntou-se os dois bancos de dados obtendo as variáveis relevantes para o estudo. A 
nota geral do desempenho dos estudantes, bem como modalidade de ensino que esses estudantes 
cursaram a graduação de Administração, nortearam todo o estudo. Os resultados mostraram que quem 
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cursou o ensino presencial teve uma nota final melhor do que o estudante da modalidade a distância. Essa 
diferença na nota se alterou conforme incluía-se mais variáveis explicativas nos modelos. Para o curso de 
Administração a diferença entre as notas finais foram maiores do que 5%, quando comparado o ensino a 
distância e presencial. 
Palavras chave: Educação presencial, Educação a distância, Desempenho 
 
 
Cód. 10739 

Um olhar sobre o impacto subjetivo da organização do trabalho em profissionais da 
enfermagem 
VERÍSSIMO, Daniela Maria Maia 
SANTOS, Rosilaine Aparecida dos 
ABRÃO, Jorge Luís Ferreira 
Universidade Estadual Paulista UNESP/ASSIS 
O presente estudo tem objetiva estudar a dialética prazer/sofrimento em profissionais de enfermagem 
apresentando como a organização do trabalho impacta a subjetividade desses profissionais no cotidiano. 
Utilizando como base a experiência de estágio de formação em Psicologia Hospitalar ocorrido no interior 
do estado de São Paulo foi possível identificar diversas questões relativas a organização do processo de 
trabalho que impactam subjetivamente os trabalhadores. Como metodologia, utilizamos vinhetas 
extraídas de transcrições de relato dos trabalhadores atendidos pela estagiária/autora em psicologia 
hospitalar, que fornecem subsídios reais à problematização pretendida, e contribuem para o 
aprofundamento da discussão. Parte-se de revisão bibliográfica incluindo textos freudianos sobre escolha 
do trabalho e seu sentido psíquico e textos relacionados a Psicodinâmica do Trabalho dejouriana; para 
posterior discussão do material das vinhetas, onde observamos que o estudo desenvolvido nos aponta que 
a função do enfermeiro vai muito além do cuidar; indicando a organização do trabalho, a maneira como as 
tarefas são distribuídas e executadas, somadas às demandas que surgem na rotina dos profissionais no 
exercício de suas atribuições como fatores que causam um impacto subjetivo como prazer e/ou 
sofrimento no exercício profissional. Conclui-se que as tarefas de enfermagem exigem uma resistência 
criativa, no sentido dejouriano dessa expressão, para lidar com o confronto entre o trabalho ideal e 
prescrito e o trabalho real desenvolvido em uma instituição que, como qualquer outra, encontra 
dificuldades no estabelecimento de seus processos de trabalho, e que se faz urgente que as instituições 
criem estratégias de apoio para os profissionais da enfermagem. 
Palavras chave: subjetividade e trabalho, organização do trabalho, saúde mental 
 
 
Cód. 10819 

Uma análise da politica pública educacional: Família na escola na visão do discente 
MESSIAS, Rosilene de Fátima Rocioli 
Membro da Comunidade 
O presente estudo tem como objetivo investigar e analisar como o projeto Família na Escola de uma 
unidade escolar pública municipal, da área sul de uma cidade do interior Paulista, tem contribuído ou não 
para estabelecer parcerias entre as duas instituições, a família e a escola. Para tanto, valeu-se da pesquisa 
bibliográfica a Constituição Federal (1988), da LDBEN (9394/96) e das contribuições de Aranha (1989), 
Silva (2013) e Nogueria (2006 e 2011) que vem abordando o tema. E ainda, a pesquisa ação onde foram 
ouvidas trezentas e noventa e oito crianças de uma mesma escola com indagações com relação a 
participação ou não dos pais no Projeto Família na escola. E ainda se gostaram da experiência ou não, 
averiguando se este fato representava para o discente da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, algo de importância e de notória validade. Espera-se, ao término deste, poder contribuir 
para reflexões acerca da validade desta política pública para os discentes questionados. 
Palavras chave: Família na escola, Políticas públicas, Discentes 
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Cód. 10775 

Uma análise do artigo 73 do código de defesa do consumidor à luz da teoria da 
imputação objetiva 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
MOTTA, Maiara 
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho-UNESP-FRANCA 
Com a revolução da indústria e da economia, os consumidores se tornaram mais vulneráveis aos abusos 
nas relações de consumo. Atento a esta perspectiva, o Poder Legislativo se viu compelido a criar leis para 
garantir certo equilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor, procedendo à elaboração do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que não se esquivou de proteger o consumidor nem mesmo 
na esfera penal. O presente trabalho trouxe algumas acepções acerca do amparo penal que o mencionado 
Código traz, destacadamente no art. 73, analisando as vertentes da teoria da imputação objetiva 
elaboradas por Claus Roxin e Günther Jakobs sob a perspectiva da sociedade de riscos. O estudo se 
orientou pelo método dedutivo, pelo qual se buscou adentrar numa investigação mais aprofundada do 
bem jurídico do crime contra as relações de consumo à luz da dogmática penal, defendendo a atribuição 
de uma responsabilidade penal que se coadune com as modernas relações sociais. 
Palavras chave: Teoria da Imputação Objetiva, Crimes contra as Relações de Consumo, Art. 73 do CDC 
 
 
Cód. 10798 

Videoaulas instrucionais para o ensino de inglês: objeto educacional para Educação de 
Jovens e Adultos na modalidade semipresencial 
CARAMANO, Elana Simone Schiavo 
ZANATA, Eliana Marques 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 
O presente trabalho trata de uma pesquisa desenvolvida em curso de mestrado profissional na 
Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho- UNESP-Bauru e a partir da observação em sala de aula em 
um Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), objetivou-se implementar videoaulas instrucionais a 
fim de subsidiar tanto educadores quanto educandos, auxiliando-os na execução e na compreensão dos 
objetivos propostos nas atividades, referentes ao material didático EJA-Mundo do Trabalho, tornando 
assim a aprendizagem mais significativa. 
Palavras chave: Educação de Jovens e adultos, Aprendizagem significativa, Videoaulas 
 
 
Cód. 10823 

Violência Doméstica Vista sob o Enfoque do Direito e suas Consequências Psicológicas 
PALUMBO, Livia Pelli 
GRACIOLI, Sofia Muniz Alves 
Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro 
O estudo analisa as conseqüências psíquicas trazidas à mulher vítima de violência doméstica, bem como os 
fatores que a predispõem. A importância do presente se dá em razão do drama da violência contra a 
mulher ser recorrente, o que abala a autonomia e destrói a autoestima, gerando uma diminuição da 
qualidade de vida da mulher e dos filhos. O estudo tem por escopo analisar as consequências psicológicas 
causadas com o ato da violência doméstica, demonstrar sinteticamente os tipos de violência e a aplicação 
da lei Maria da Penha e das entidades de atendimento multidisciplinar. Pois a vivência nesse tipo de 
relação acarreta danos à saúde mental da mulher, traduzidos, principalmente, por constantes estados de 
tristeza, ansiedade e medo. A Para serem atingidos esses resultados, a pesquisa fará uma abordagem 
bibliográfica mediante uma metodologia analítica, utilizando-se de livros, artigos e doutrinas para melhor 
compreensão do tema. 
Palavras chave: Gênero, Violência doméstica, Lei Maria da Penha, Consequências psicológicas   
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