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RESUMOS 

Cód. 11888 
A cidadania aplicada ao Ensino Médio de forma a garantir a Justiça Social: uma experiência extensionista 
LIMA, Luiz Henrique 
COELHO, Ana Paula de Fátima 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
A extensão “A Cidadania Aplicada ao Ensino Médio de Forma a Garantir a Justiça Social” busca, através de encontros semanais junto aos estudantes dos 1º e 2º 
e 3º anos do Ensino Médio das escolas estaduais “Profª Julia Kubitschek”; “Deus, Universo e Virtude”; e “Neca Quirino” na cidade de Passos/MG, tratar 
temáticas destinadas ao ensino jurídico com enfoque à cidadania. Os encontros funcionam como “rodas de conversa”, trabalhando assuntos selecionados que 
abordem temas voltados à cidadania a partir de uma visão didática do ensino jurídico, destinada aos alunos do ensino público regular. As temáticas escolhidas 
possuem conteúdos que estimulam o debate entre os participantes, fomentando o senso crítico dos estudantes sobre direitos e deveres individuais e sociais. 
Para que se torne possível a observação da evolução dos participantes os alunos recebem um questionário, antes do início da roda de conversa, com perguntas 
relacionadas aos temas que deverão ser tratados e, ao fim dos encontros, respondem novamente o mesmo questionário a fim de analisar, a partir do método 
científico comparativo, os resultados alcançados naquele dia. Enaltecemos que a extensão, em sua essência, procura, como forma de garantir a efetivação da 
justiça social, levar conhecimento e voz aos estudantes de escolas públicas. 
Palavras chave: Estudantes. Cidadania. Justiça Social. 
 
 

Cód. 11851 
A Cidadania Transnacional Frente À Lei De Migração N° 13445/17 
LUCAS, Laura Samenho Nogueira 
MORAES, Ana Paula Bagaiolo 
Faculdade de Direito de Franca 
O conceito de cidadania, nos contornos atuais, deixou de representar apenas o vínculo com um Estado. Ao passar por transformações ao longo de tempo e 
variando de acordo com o espaço, hoje a cidadania tende a compor também uma relação de pertencimento à comunidade internacional. Sob a influência direta 
do processo de globalização, a chamada cidadania transnacional viabiliza a integração jurídica e social, visando a proteção dos direitos humanos em escala 
global. Diante disso, o presente trabalho se propõe a analisar como o Brasil, por meio da Lei n° 13445/17, a Lei de Migração, zela pelo amparo dos direitos 
fundamentais do homem na esfera nacional. Será colocado em discussão se o país realmente cumpre seu papel de assegurar que o estrangeiro tenha suas 
liberdades e garantias protegidas em território nacional. Nessa perspectiva, o artigo objetiva discorrer brevemente como se confere a relação entre a cidadania 
transnacional e a legislação brasileira na recepção dos estrangeiros, mais especificamente dos refugiados, que são pessoas que se encontram fora do seu país de 
origem buscando proteção em outro Estado por motivo de guerra, perseguições de cunho religioso, racial, nacional, autenticidade a um grupo social. 
Palavras chave: Cidadania transnacional. Lei de Migração. Refugiado. 
 
 

Cód. 11823 
A concepção de documento na cultura da convergência: uma analise teórica 
SANTOS JÚNIOR, Edmilson Alves dos 
ALMEIDA, Carlos Cândido de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O estudo na perspectiva da cultura da convergência caracterizada pela colaboração e interação nos espaços em rede onde mídias corporativas e mídias 
alternativas divergem e convergem, possibilitam o produtor e o consumidor interagirem de formas imprevisíveis. Os conceitos fundamentais que permeiam essa 
cultura são: convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. O objetivo desta pesquisa é analisar a concepção de 
documento na contemporaneidade, em especial, sob a ótica da cultura da convergência, uma vez que, as práticas narrativas no contexto dessa cultura 
materializam conteúdos, os quais podem ser estudados na Ciência da Informação resultando em pesquisas e descobertas. A pesquisa é de natureza exploratória, 
os procedimentos metodológicos adotados para a realização da mesma será por meio da análise de conteúdo, o qual aborda um conjunto de técnicas de análise 
de comunicação, visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos, melhores resultados. Os resultados esperados são conjuntos de elementos 
significantes contidos nos documentos para que possam contribuir consideravelmente para a Ciência da Informação, a qual tem como objeto de estudo a 
informação e uma vez que, se trata de uma área interdisciplinar, portanto, trará importantes contribuições para demais áreas e outros campos do 
conhecimento. 
Palavras chave: Documento; Cultura da Convergência; Ciência da Informação. 
 
 

Cód. 11872 
A contribuição de José Olympio para o desenvolvimento do mercado editorial brasileiro 
PEDERSOLI, Ana Clara Leite 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A crise do mercado editorial brasileiro tem trazido à tona a temática para pesquisas científicas-acadêmicas, a fim de procurar um culpado ou soluções para tal. 
Entretanto, o presente estudo traz outras vertentes sobre o assunto. Voltado para um conteúdo histórico, apresenta uma análise descritiva do mercado editorial 
brasileiro em meados da Década de 1930, com base na abertura da José Olympio Editora em 1931, e as contribuições do editor batataense para o cenário. A 
partir da análise conclui-se que a crise atual vivenciada pelo mercado editorial, se constitui de dilemas que já ocorreram em períodos anteriores, entretanto, não 
há estudos que resgatam as questões históricas afetas a este segmento econômico. Sendo assim, no momento atual vivenciado pelo mercado editorial 
questiona-se: ‘E agora José?’. 
Palavras chave: Mercado Editorial. Comércio Livreiro. Brasil - Década de 1930. 
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Cód. 11845 
A cultura informacional e o uso das informações contábeis 
GAZZOLA, Sara Barbosa 
WOIDA, Luana Maia 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A compreensão dos elementos que formam a cultura organizacional é fundamental para refletir a cultura informacional como alicerce, cuja estrutura viabiliza o 
uso dos recursos informacionais. Entre os tipos de informações que são respaldadas por documentações idôneas existem as registradas, evidenciadas e 
divulgadas pela Ciência Contábil. Sendo assim, é importante que a informação contábil satisfaça não só as necessidades informacionais do fisco, mas também as 
necessidades informacionais dos usuários internos das organizações. Como objetivo geral, pretende-se analisar a cultura informacional como alicerce que 
viabiliza o uso das informações contábeis no processo decisório. Para isso, estabeleceu-se como procedimento metodológico a execução de uma pesquisa 
bibliográfica de natureza qualitativa. Como resultado, foi possível identificar na cultura informacional o alicerce que viabiliza o uso das informações contábeis no 
processo decisório, de forma que a cultura informacional impulsione os comportamentos informacionais dos usuários internos e do profissional contábil. Com 
isso, considera-se a cultura informacional como alicerce dessa estrutura do relacionamento informacional entre o usuário interno e o profissional contábil ao 
propiciar a socialização e o compartilhamento das informações contábeis por meio da mediação e da produção de informação contábil, de forma que o usuário 
possa se apropriar e fazer o uso das informações contábeis no processo decisório. 
Palavras chave: Cultura informacional. Informação contábil. Processo decisório. 
 
 

Cód. 11838 
A desinformação fornecida pelo poder público: uma análise baseada na teoria crítica e na teoria da reserva do possível 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
SILVA, Rafaela Carolina da 
SANTOS, Beatriz Rosa Pinheiro dos 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
GUARALDO, Tamara de Souza Brandão 
BRITO, Jean Fernandes 
BRANDÃO, Samira de Souza 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A desinformação contribui para exclusão social dos indivíduos inseridos na população, bem como para o aumento da pobreza e analfabetização funcional, 
informacional, social e política. Portanto, o sujeito desprovido de informação é um sujeito vazio e que vive às margens da sociedade. Por isso, infere-se que é a 
partir da luta contra a desinformação que se contribui diretamente para o desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente democrática e formadora de 
cidadãos conscientes da sua atuação pessoal e profissional. Este estudo parte do seguinte problema: como a teoria crítica e a teoria da reserva do possível 
podem contribuir para a conscientização informacional da sociedade? O objetivo geral é refletir os aspectos da atuação referente a desinformação 
possivelmente fornecida pelo poder público, mediante a teoria crítica e teoria da reserva do possível, a fim de compreender o intuito da desinformação 
implantada no Brasil. Como metodologia, é uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, mas que traz elementos quantitativos acerca de uma busca 
cientométrica sobre os principais elementos envolvidos na pesquisa. Como resultados, notou-se que a teoria da reserva do possível é mais utilizada no âmbito 
da busca por direitos educacionais e de saúde, ou seja, elementos basilares para sobrevivência e desenvolvimento humano. Também pôde-se perceber que a 
teoria da reserva do possível e a teoria crítica são importantes no combate a desinformação e notícias falsas. Por fim, a teoria crítica pode auxiliar no processo 
de apropriação ao possibilitar o reconhecimento de práticas tendenciosas cuja intenção é desinformar para conseguir tirar proveito de alguma situação. 
Palavras chave: Desinformação. Teoria crítica. Teoria da reserva do possível. 
 
 

Cód. 11840 
A Desordem Informacional: um estudo discursivo do deslocamento de sentidos do termo “FAKE NEWS” 
GUARALDO, Tamara de Souza Brandão 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
LEITE, Luciana Cristina 
JESUS, Miriam Fernandes de 
GUTIERREZ, Vania Cristina Pastri 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A desinformação e seus desdobramentos são parte do processo informacional. Na agilidade com que as informações são propagadas, frente aos avanços 
tecnológicos, é preciso repensar as práticas comunicacionais, compreendidas como algo mais complexo do que a informação. Há uma relação de imbricamento 
entre informar e comunicar. Porém, informar não implica necessariamente em comunicar. O acesso à informação só é efetivo, atingindo sua função social, se o 
usuário consegue acessá-la, satisfazendo sua necessidade informacional. Posto isto, este trabalho tem como escopo principal discutir as relações entre 
informação, comunicação e desinformação. Para tanto, parte-se da análise de uma questão específica e atual: o fenômeno das fake news e os diversos usos que 
são feitos do termo, suas implicações e os deslocamentos de sentidos que o mesmo atravessa. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza social 
e exploratória que se utiliza do método Análise do Discurso para averiguar os resultados. Como resultados averiguou-se que a proliferação das fake news teve  
na temática política, nas últimas eleições nos Estados Unidos, um dos principais exemplos dos impactos causados por esse fenômeno. Aparece, portanto, no 
jogo discursivo e na disputa de sentidos as estratégias de comunicação, de ataque e uso do poder político via mídias sociais do candidato, no caso, Donald 
Trump, e seu apelo populista. A notícia, além de divulgar um prêmio falso, tem seu sentido deslocado por Trump, um dos participantes do processo discursivo. 
Palavras chave: Análise do Discurso. Desinformação. Fake news. 
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Cód. 11928 
A Efetivação do Direito à Educação da Pessoa com Deficiência Intelectual 
CASTRO, Cristiany de 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
ALVES, Jeniffer Vitorino da Silva 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
A Constituição Federal prevê que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, que deve ser promovido e incentivado com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento do indivíduo de forma que possa exercer sua cidadania e qualificar-se para o trabalho. Em relação às pessoas com 
deficiência, o mesmo diploma legal, em seu artigo 208 dispõe que o Estado deve cumprir seu dever, através da garantia de atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Depois da Constituição Federal de 1988, várias outras leis foram publicadas prevendo garantias para 
o atendimento educacional das pessoas com deficiência, ocorre que embora tenhamos alcançados avanços, o Estado, por razões variadas, não consegue 
promover sozinho o atendimento educacional de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, tendo buscado muitas vezes, parcerias com a sociedade civil, 
em grande parte dos casos, com as APAES. O objetivo do artigo é apresentar um breve histórico da educação especial no Brasil e como se dá a participação das 
APAES na efetivação do direito à educação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Para tanto será realizada pesquisa bibliográfica e documental, 
analisados documentos legais, planos e políticas educacionais. 
Palavras chave: educação especial, APAE, políticas e legislação educacionais. I 
 
 

Cód. 11870 
A equipe técnico-administrativa e as estratégias de intervenção para a prevenção da violência escolar: uma revisão de literatura 
ALVES, Marina Neves 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
No âmbito escolar, uma das maiores dificuldades encontradas é a violência. A equipe técnico administrativa possui dentro de suas funções, o papel de mediar 
estes conflitos existentes. A presente revisão de literatura tem por objetivo buscar e conhecer as estratégias de intervenções utilizadas pela equipe técnico-
administrativa diante das violências que ocorrem no contexto escolar e identificar as dificuldades para a promoção das mesmas, sendo de grande relevância 
para promover reflexões sobre novas estratégias de intervenções. Foram realizadas buscas de estudos científicos nas seguintes ferramentas: DeCS (Descritores 
em Ciência da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PePsic (Periódicos 
Eletrônicos de Psicologia) e o Google Scholar. O levantamento trouxe informações significativas sobre os métodos utilizados pelas equipes, considerando-se uma 
maior eficácia ao se deparar com um compromisso coletivo da comunidade escolar juntamente com a sociedade civil. 
Palavras chave: Violência.Escola.Equipe técnico-administrativa 
 
 

Cód. 11887 
A Gestão da Informação como Ferramenta Estratégica da Rastreabilidade no Contexto da Pecuária de Corte 
KHALIL, Walid 
MACHADO, João Guilherme de Camargo Ferraz 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A pecuária de corte destaca-se como atividade do agronegócio, inserida em um cenário de competitividade, onde a rastreabilidade de informações vem se 
tornando um processo elementar para o fomento da vantagem competitiva. O processo de rastreabilidade é responsável por garantir a eficiência e diminuição 
dos custos dos processos produtivos, bem como promover o acesso a mercados exigentes demandantes de segurança e qualidade dos alimentos. Considerando 
o cenário apresentado, questionou-se como a gestão da informação e a análise dos fluxos informacionais formais e informais podem ser considerados insumos 
para construção de conhecimento, tomadas de decisão e vantagem competitiva transformando-se como ferramenta estratégica no processo de rastreabilidade 
na atividade da pecuária. Assim esta pesquisa propõe, como objetivo geral, demonstrar os fluxos informacionais formais e informais existentes no processo de 
rastreabilidade dessa atividade. Para atingir os objetivos propostos, optou-se por uma pesquisa aplicada, de natureza exploratória com abordagem qualitativa. 
Como resultado relevante verificou-se a importância da gestão da informação no processo de rastreabilidade, ligando elos da cadeia em todas as fases 
produtivas. Conclui-se que o processo de rastreabilidade na pecuária de corte busca aos anseios do mercado consumidor por qualidade e segurança dos 
alimentos consumidos, além de resgatar a aproximação do consumidor ao produtor, já que dispõe da capacidade de gerar uma gama de informações acerca da 
produção, processo e distribuição dos produtos. Para a concretização dessas vantagens a informação demonstrou ser um elemento primordial e sua gestão 
utilizada como ferramenta estratégica em busca da competitividade. 
Palavras chave: Gestão da Informação.Rastreabilidade.Pecuária de Corte. 
 
 

Cód. 11854 
A Gestão Integrada de Recursos Hídricos no Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí Mirim/Grande (CBH-SMG) 
BERTELLI, Célio 
TAMBASCO, Aline de Oliveira 
ZUNIGA, Nohelia José Palou 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Nenhum recurso natural é tão essencial para a existência de vida no planeta Terra do que a água. Contudo, a natureza possui organizações espaciais e cíclicas 
que não seguem a lógica distributiva criada pelo homem, sua soberania está acima das vontades políticas e sociais que criamos. Sendo assim, se faz necessária a 
criação de uma Política Internacional que busque equilibrar as dissonâncias de abastecimento hídrico ao redor do mundo. Desta política surge a Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), um tipo de governança global utilizado em mais de 95 países. Este trabalho busca fazer um estudo de caso com o Comitê 
de Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande do Estado de São Paulo, analisando cronologicamente desde sua criação até o ano de 2018 a relação entre 
o montante de investimento na instituição e seus êxitos na gestão da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande. Além disso, iremos analisar com 
criticidade esse tipo de política global como a GIRH, imposta nos países periféricos por organismos multilaterais sediados nos países centrais, que além de 
universalizar problemas e soluções criam uma integração democrática ilusória nos setores menos favorecidos economicamente da sociedade. Para tal, realizou-
se uma pesquisa de caráter qualitativo pelo estudo bibliográfico com base em documentos governamentais, instituições internacionais e especialistas do tema. 
Palavras chave: Recursos Hídricos. Comitê de Bacias Hidrográficas. Bacia do Rio Sapucaí-Mirim/Grande. 
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Cód. 11857 
A importância da informação no contexto da sustentabilidade: uma análise nas diretrizes da gestão de risco 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
SILVA, Ana Cláudia Rossetto 
LOCATELLI, Gabriel Mota Valgas 
ZANOTTO, Murilo Henrique Ravanholi 
SANTOS, Daniel Forli 
Universidade de Marília 
A informação deve ser tratada como recurso no contexto da Sustentabilidade e na gestão de riscos, sendo vista como estratégica e fundamental para as 
organizações. Por meio de levantamento bibliográfico, esta afirmação foi reforçada, uma vez que a informação e sua gestão é tratada como crucial para as 
organizações, sendo esse recurso insumo desde o processo de comunicação até as tomadas de decisões. Evidenciou-se que a gestão desse recurso é muitas 
vezes precária nas organizações, e com isso, afeta atividades estratégicas, em especial aquelas que necessitam demonstrar ações sustentáveis e a gestão de 
riscos. Nesse sentido o uso da gestão da informação atrelado com o gerenciamento de riscos no contexto da sustentabilidade pode gerar inúmeros ganhos para 
as organizações, afinal, a informação pode ser elo responsável por ligar todos os processos e construir inúmeros indicadores para as organizações, sendo estes 
indicadores imprescindíveis para as organizações nesse novo cenário de desenvolvimento sustentável. O presente artigo realizou o método exploratório e, 
utilizou pesquisas bibliográficas para capturar informações sobre sustentabilidade, gestão de riscos e da informação enquanto recurso, bem como a sua gestão. 
Dessa maneira, foi realizada a construção da integração da sustentabilidade, gestão da informação com a gestão de riscos, possibilitando assim uma melhor 
compreensão do papel das informações como recurso estratégico para as organizações que monitoram e analisam riscos no contexto da sustentabilidade. 
Palavras chave: Informações; Sustentabilidade; Gerenciamento de Risco 
 
 

Cód. 11859 
A importância dos tipos documentais no contexto empresarial privado: subsídio para o processo decisório 
BIAGGI, Camila de 
ALMEIDA, Maria Fabiana Izidio de 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Apresenta uma análise teórica sobre os tipos documentais com ênfase no processo rescisório, destacando o ambiente empresarial privado. Tendo como 
problema a questão: Em que medida os tipos documentais no meio empresarial privado são subsídios para o processo decisório?. A pesquisa teve como objetivo 
geral: demonstrar a importância dos tipos documentais no contexto empresarial como subsídio a tomada de decisão. Como objetivos específicos pretende-se: a) 
realizar um levantamento de estudos sobre tipologia documental; gestão documental; processo decisório e ambiente empresarial; b) identificar tipos 
documentais voltados a área administrativa; c) compreender como a tipologia e a gestão influenciam a atuação eficiente dos profissionais que atuam na área 
organizacional. A pesquisa se caracteriza como qualitativa, de natureza descritiva e utilizou como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica. Como 
resultados, foram identificados na literatura os tipos documentais mais relevantes e utilizados em ambientes empresariais, bem como sua importância para a 
tomada de decisão 
Palavras chave: Tipo documental. Tomada de decisão. Ambiente Empresarial. 
 
 

Cód. 11795 
A indenização por danos morais nos juizados especiais cíveis – democratização da justiça ou abuso? 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
MOTTA, Maiara 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O presente artigo versa sobre a problemática da banalização do instituto dos danos morais, partindo da análise do crescente ajuizamento de lides na relação 
consumerista com fins puramente pecuniários, bem como das consequências da falta de critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório pelos 
Tribunais como forma de coibir valores arbitrários e desmedidos. Através de pesquisa doutrinária, legislativa e jurisprudencial, procura-se abordar criticamente a 
polêmica questão da indústria do dano moral face ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, bem como buscar suas possíveis soluções, objetivando a 
construção de uma cultura jurídica mais célere e satisfatória no âmbito das indenizações por danos morais. 
Palavras chave: Indenização por danos morais. Responsabilidade Civil. Juizados Especiais Cíveis. 
 
 

Cód. 11882 
A Interdisciplinaridade na Ciência da Informação 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Para a consecução deste estudo propôs-se como objetivo analisar a inter-relação entre a Ciência da Informação e outras áreas do conhecimento, principalmente 
a Filosofia, pois ambas têm como um de seus escopos, revelar ideologias subliminares ao discurso. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, 
exploratória, fundamentada em textos científicos publicados nas áreas de Ciência da Informação e Filosofia, tais como, artigos, teses, dissertações e livros 
pesquisados em bases de dados. Ressalta-se que a pesquisa está em desenvolvimento, apresentando os primeiros resultados. A Análise do Discurso foi o 
método eleito para embasar as discussões e resultados. 
Palavras chave: Ciência da Informação.Filosofia. Análise do Discurso 
 
 

Cód. 11836 
Alfabetização midiática: reflexões na perspectiva da Ciência da informação 
CARVALHO, Cláudia Pereira de Jesus 
FARIAS, Mona Cleide Quirino da Silva 
ALMEIDA, Carlos Cândido de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A Alfabetização Midiática está relacionada à autonomia dos sujeitos em analisar e filtrar as informações relevantes veiculadas pelas mídias, tendo em vista que 
esses desenvolvem uma capacidade interpretativa, o que pode auxiliar na seleção crítica de conteúdos informacionais. Embora tenha esse propósito, uma 
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questão que nos inquieta envolve a disparidade social, cultural e educacional existente no Brasil, pois deparamos com o problema do analfabetismo funcional e 
da falta de investimento na educação básica. Assim, problematiza-se a eficácia da Alfabetização Midiática no contexto da educação brasileira. Discute-se o papel 
do profissional da informação para melhorar esse quadro. Objetiva-se traçar uma reflexão acerca dessas questões, relacionando as contribuições da Ciência da 
Informação para os estudos da Alfabetização Midiática. Adotou-se uma abordagem teórico-bibliográfica, com análise crítica, tendo em vista a proposta da 
Alfabetização Midiática para a realidade brasileira. Entende-se que a Alfabetização Midiática implica questões de cunho social, cultural e educacional 
fundamentais para ampliar a concepção desse processo interativo sobre o uso e consumo crítico de mídias e tecnologias em uma sociedade híbrida. 
Palavras chave: Alfabetização Midiática - Brasil. Profissional da Informação. Ciência da informação. 
 
 

Cód. 11844 
Ambiência: Arquitetura pensada para Promoção da Saúde 
POLICARPO, Márcio Ronan 
FIGUEIREDO, Gloria Lucia Alves 
Universidade de Franca - UNIFRAN 
O conceito ambiência nos serviços de saúde considera inclusivos aqueles espaços que facilitam o processo de trabalho, são confortáveis e seguros para os 
trabalhadores e usuários e valorizam a interação do ambiente com as pessoas. Esses elementos se aproximam das premissas da carta de Ottawa (1986), sendo 
alvo da discussão espaços e ambientes para a promoção da saúde das pessoas. Entender esses espaços, desenvolvendo ou adaptando, não só a partir de 
convicções próprias, normas e regras padronizadas, mas sim do estudo do cotidiano de tais instituições, possibilitará aos arquitetos contribuírem de maneira 
mais efetiva para a humanização dos espaços de saúde. Quando se trata de estudar ambiência, estuda-se todos elementos que podem interferir na relação do 
espaço com o humano. Essa preocupação leva a vários aspectos como a forma, a proporção, a iluminação e ruídos do espaço, dentre outros. Não se trata de um 
estudo exclusivo da área da saúde, da psicologia ou da arquitetura, mas sim uma preocupação intersetorial para que cada área de atuação possa contribuir da 
melhor maneira possível para a promoção da saúde dos trabalhadores e usuários nos serviços de saúde. Esse artigo tem como objetivo apresentar contribuições 
acerca da importância da ambiência para espaços da saúde sob o aspecto arquitetônico, baseado na literatura revisada sobre a atmosfera do espaço, a 
promoção de saúde, a acessibilidade e o desenho universal. 
Palavras chave: Promoção da Saúde.Qualidade de Vida.Poder (psicologia) 
 
 

Cód. 11822 
A Mediação da Informação como Facilitadora para a Prevenção ao Suicídio: Reflexões sobre o Papel do Professor no Cuidado em 
Saúde Mental 
FARIAS, Mary Elizabeth Sampaio de Oliveira 
GUARALDO, Tamara de Souza Brandão 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Esse artigo discute por meio de pesquisa bibliográfica, o papel do professor como mediador e a possibilidade de ser um disseminador de informações sobre a 
prevenção ao suicídio. Tendo em vista que o suicídio é um grave problema de saúde pública, os dados estatísticos de mortalidade não são alentadores no Brasil, 
que está entre os dez primeiros países com maior número de suicídios no mundo. O suicídio é um tema tabu, o qual há o receio de se falar sobre, portanto, o 
objetivo é discutir sobre as problemáticas do despreparo da sociedade, da escola e das pessoas para abordar o tema, ocasionando um silenciamento, com a 
profusão de mitos sobre o suicídio, sendo importante abordar quais as formas de manejo e de valorização da vida que o professor pode desenvolver no contexto 
escolar e na vida de seus alunos. Conclui-se que o papel do educador pode ser fundamental para a prevenção ao suicídio quando esse profissional consegue ir 
além dos conteúdos preestabelecidos e também se preocupa com a saúde mental dos alunos, conseguindo mediar e facilitar o processo para que as 
informações construam um novo conhecimento para os educandos. 
Palavras chave: Suicídio. Mediação da Informação. Professor 
 
 

Cód. 11916 
A mercantilização da educação superior e o Serviço Social 
SOUZA, Larissa de Jesus 
PIANA, Maria Cristina 
TOZZI, Fernanda Maria Manço 
NOGUEIRA, Caroline Gabriele 
MARTINS, Mariana Flausino 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O presente trabalho tem como finalidade discutir o ensino superior no Brasil em tempos de neoliberalismo econômico, com a expansão das universidades 
privadas, a precarização no ensino, o aumento do ensino à distância etc. Isso posto, verificam-se as consequências desse cenário no Serviço Social brasileiro, 
tendo em vista a baixa qualidade do ensino, as péssimas condições de trabalho dos docentes, a falta de espaços de debates e reflexões críticas,contribuindo 
diretamente para o avanço do conservadorismo na profissão. É de suma importância discutir sobre a formação e o trabalho profissional do assistente social, pois 
trata-se de uma profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, marcada pela intervenção crítica com o fim de efetivar os direitos da população e garantir 
a cidadania. 
Palavras chave: Educação superior. Serviço Social. Conservadorismo 
 
 

Cód. 11849 
A mudança do corpo pela técnica moderna e suas implicações: uma análise baseada nas obras de Jacques Ellul e Willem H. 
Vanderburg 
SANTOS, Isadora Beatriz Magalhães 
URBAN, Renan Lucas Dutra 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O presente artigo aborda sobre a transição do corpo humano e seu significado por influência da tecnologia moderna, consequentemente sobre suas implicações 
na sociedade atual. Relata-se, com um breve aporte histórico a trajetória dessas transformações através do tempo e das sociedades nos períodos mais 
importantes, até o avanço incontrolável da tecnologia e sua influência no corpo humano, na pós-modernidade. Para isso, tem-se como base dois autores de 
extrema relevância no assunto das características e mudanças trazidas pela técnica, o jurista e sociólogo francês, Jacques Ellul (1912-1994), mais precisamente 
em sua obra: A Técnica e o desafio do século, escrito em 1955, e Willem H. Vanderburg, desenvolvedor da tese Elluliana sobre a dessimbolização da vida 
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humana como consequência da técnica. Com base no conhecimento dos dois autores desenvolve-se, por meio do método de abordagem dedutivo 
eminentemente bibliográfico a influência da técnica na mudança do corpo, sua consequente dessimbolização e as suas implicações no mundo jurídico, um tema 
muito pouco abordado nacionalmente e de extrema relevância por toda a reflexão atual sobre a técnica e sua influência no corpo humano. 
Palavras chave: Corpo. técnica. dessimbolização 
 
 

Cód. 11925 
A mulher e o mercado de trabalho na indústria frigorífica de Ituiutaba (MG) 
CINTRA, Soraia Veloso 
GONÇALVES, Luciene Aparecida Pereira 
Universidade Federal de Uberlândia 
O presente artigo apresenta resultados da pesquisa com mulheres trabalhadoras dos frigoríficos de Ituiutaba (MG). Trata-se de um mercado com grande 
contratação de mão de obra feminina, porém não significa que elas são valorizadas; ao contrário, trata-se de mão de obra explorada como em outros setores, 
com remuneração inferior aos colegas homens e com quase nenhuma valorização. Outras pesquisas comprovam que no mundo capitalista mulheres e homens 
vendem sua força de trabalho e ambos são explorados. Mas elas são mais exploradas porque recebem salários inferiores (ainda que as leis digam o contrário), 
enfrentam assédios, jornadas duplas e triplas (dentro e fora do lar), familiares que nem sempre estão dispostos à divisão das tarefas, entre outras questões. 
Palavras chave: Mulher. Trabalho. Frigorífico 
 
 

Cód. 11944 
A multidisciplinaridade como fator norteador na implantação de um centro de memória virtual 
SIMAS, Luci Mieko Hirota 
CABREIRA, Maria Alda Barbosa 
BONINI, Nancy Aparecida Guanaes 
ANDRIOLLO, Rafael de Carvalho 
DAMIAN, Ieda Pelógia Martins 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A implantação de um Centro de Memória Virtual, assim como todo processo em qualquer organização, pressupõe o trabalho de profissionais com domínio de 
diversas áreas do conhecimento, mas que de maneira contextualizada, tenham a compreensão de como a Teoria da Complexidade apresenta-se como um 
modelo epistêmico mais eficaz para a concretização do trabalho a qual se pretende, norteando o grupo na tomada de decisão dos processos a serem adotados, 
na seleção de itens relevantes para a preservação e todas as demais ações para efetivação do Projeto. Este trabalho apresenta pesquisa bibliográfica de alguns 
conceitos de estudos realizados por pesquisadores, das formações (graduações) dos profissionais que compõem a equipe responsável pelo Projeto de 
Implantação do Centro de Memória Virtual da Fatec Garça, e a relevância da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na obtenção de resultados satisfatórios 
na construção da informação que propiciará o conhecimento aos usuários da plataforma. 
Palavras chave: Centro de Memória Virtual. Multidisciplinaridade. Interdisciplinaridade. 
 
 

Cód. 11800 
A Multiple-Criteria Decision Analysis in the Competitive Intelligence Process: a theoretical model in the era of Industry 4.0 
OTTONICAR, Selma Leticia Capinzaiki 
RAUT, Rakesh 
NARKHEDE, Balkrishna 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
The purpose of this paper is to develop a multiple-criteria decision analysis model for the competitive intelligence process in the context of Industry 4.0. This 
model is relevant to businesses because it contributes to a competitive advantage. Furthermore, the model may identify the problems, challenges and 
opportunities of Industry 4.0, so decision-making can be useful. The theme of this paper is innovative since there are only a few types of research about 
competitive intelligence in Industry 4.0. The methodology has an exploratory approach, and it is based on theoretical and conceptual research about competitive 
intelligence, multiple-criteria decision analysis and Industry 4.0. These concepts are connected in the results for the creation of a model focused on competitive 
intelligence to businesses. As a conclusion, a business can use the multiple criteria decision model to analyse the information provided by competitive 
intelligence. 
Palavras chave: Competitive Intelligence. Multiple-Criteria Decision Analysis. Industry 4.0. 
 
 

Cód. 11966 
Análise da Matriz Energética Brasileira e Seus Impactos 
SANTOS, Caio Borges dos 
PIRES, Daniel Facciolo 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Nota-se que com o crescimento populacional há maior demanda por energia, porém deve-se atentar também para as consequências. O estudo tem objetivo 
abordar a matriz energética brasileira em comparação com a mundial e analisar os impactos sociais e econômicos da energia renovável. Para a realização do 
trabalho foi feita uma revisão da literatura em livros, sites e artigos. Foi concluído que o Brasil possui uma matriz energética mais renovável que a média 
mundial. 
Palavras chave: Energia renovável. Matriz energética. Impactos econômicos e sociais. 
 
 

Cód. 11786 
Análise de amostras com diferentes velocidades de imersão em sol-gel para obtenção de material mesoporoso 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
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Muitos pesquisadores buscam entender as propriedades de materiais classificados como mesoporosos a fim de atender a necessidade de diversas aplicações, 
como, sensores químicos e liberação de fármacos. O avanço de estudos aponta que os materiais mesoporosos podem ser preparados através da hidrólise e 
condensação de percursores inorgânicos, através do processo sol-gel. Neste contexto, este artigo tem como objetivo preparar materiais baseados em silicatos 
mesoporosos modificados e testá-los através da técnica de “dip-coating”, com substratos imersos em sol-gel. Foram utilizadas amostras de TEOS : CTAB : H2O 
(pH:1,2) : EtoH (0,16 : 1 : 40 : 30 respectivamente), com o foco em descobrir a melhor estrutura porosa caracterizada entre as velocidades de imersão de 1 
mm/min, 5 mm/min, 10 mm/min, 25 mm/min, 50 mm/min, 100 mm/min, 200 mm/min e 300 mm/min. Através do processo sol-gel é possível sintetizar os 
materiais mesoporosos, contando com o auxilio de agentes direcionadores de estruturas, como por exemplo os agentes surfactantes que são moléculas tipo 
íons quaternários de amônio com pequenas cadeias alquilas. O estudo apresentou resultados através da análise das amostras por difração de raios X, para 
amostras sem tratamento térmico e com tratamento térmico, indicando a amostra com o mais indicando sistema de organização de poros. 
Palavras chave: materiais mesoporosos. sol-gel. dip-coating. 
 

 
Cód. 11897 
Análise do comportamento de apoiadores de novos produtos e serviços via crowdfunding 
SILVA, Elaine da 
HASSEM, Alina 
Universidade Federal de São Carlos 
O crowdfunding ou financiamento coletivo é a captação de recursos financeiros de muitas pessoas através da internet; geralmente os valores de contribuição 
individuais são baixos, mas a somatório deles permite que empreendedores implementem seus projetos. Causas sociais, ambientais, novos produtos ou novos 
negócios são exemplos de projetos que estão captando recursos via crowdfunding e estudos sobre o tema apontam que esta modalidade de financiamento 
democratiza o acesso ao crédito, pois possibilita que empreendedores, que via de regra teriam dificuldades de acesso a fontes tradicionais de financiamento, 
tenham a possibilidade de solicitar esses recursos diretamente dos consumidores, além disso, permite que o poder de decisão sobre quais produtos/projetos 
receberão financiamento esteja nas mãos dos consumidores. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento de apoiadores 
frente ao desenvolvimento de novos produtos ou serviços por meio de um estudo de caso de projetos financiados via plataforma de crowdfunding em operação 
no Brasil. 
Palavras chave: financiamento coletivo, comportamento empreendedor, inovação em financiamento 
 
 

Cód. 11921 
Análise do Sentimento na Decisão do Sujeito: A Importância das novas Tecnologias 
OLIVEIRA, Igor Benedito de 
RODAS, Cecilio Merlotti 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A análise do sentimento ou mineração de opiniões, é uma ferramenta de estudo que analisa as opiniões, sentimentos de um indivíduo ou organizações. Utilizada 
para compreender a real situação do sujeito pesquisado desde seu sentimento até sua personalidade. Para auxiliar essa análise tecnologias como aprendizagem 
de máquinas e a programação neurolinguística (PNL), auxiliam-a a ser mais assertiva e segura. A Aprendizagem de máquinas, nada mais é do que a análise de 
dados com a finalidade de detectar padrões a partir de uma instrução, seu objetivo dentro da análise de sentimento organizar e classificar as polaridades 
encontrada nos textos publicados na rede social, numa escala de negativo (-5) e positivo (+5), já a programação neurolinguística (PNL) permite compreender 
melhor nosso funcionamento interno, identificar nossos modelos mentais, para que possamos questioná-los, refletir sobre eles e se é preciso ressignificá-los. 
Para realização deste texto científico foi utilizado o estudo de caso como metodologia de pesquisa, para compreender melhor qual a importância dessas 
tecnologias, dentro da análise de sentimento. Estudando pesquisas já realizadas em artigos e verificando resultados testados na rede social Twitter como base 
da pesquisa. Ao realizar os estudos entende-se que hoje a redes sociais são verdadeiros "confessionários", pois na internet a pessoa tem uma grande liberdade 
de se expressar e mostrar seus interesses e estado emocional. 
Palavras chave: Análise do Sentimento.Aprendizado de Máquinas.Programação Neurolinguística 
 
 

Cód. 11869 
Análise intertextual: as personagens femininas em “O primo Basílio” e “Amor de Perdição” 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
PRADO, Bruno Mantovani Gea do 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Neste trabalho, foi feita uma análise intertextual entre as personagens femininas dos romances O primo Basílio, de Eça de Queirós, publicado em 1878, e Amor 
de perdição, de Camilo Castelo Branco, publicado em 1862, ambos originários de Portugal, por meio do método dedutivo com técnica de pesquisa bibliográfica. 
Primeiramente, traça-se um paralelo entre as histórias, mostrando semelhanças e diferenças quanto ao triângulo amoroso central. Depois, promove-se uma 
análise dos perfis psicológicos e físicos das personagens, destacadamente as protagonistas, e como eles são abordados em cada narrativa por cada narrador. Por 
fim, explora-se o tema da morte – como as principais são tratadas nos textos e um paralelo entre possíveis necrológicos em ambas as histórias. 
Palavras chave: O primo Basílio. Amor de Perdição. Intertextualidade. 
 
 

Cód. 11796 
A necessidade de regulamentação infraconstitucional do adicional de penosidade 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
DUARTE, Renan Fernandes 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O presente trabalho faz uma reflexão sobre o adicional de penosidade, a fim de buscar uma consolidação de seu conceito, inclusive, com apresentação dos 
projetos de lei que intentam regulamentar a matéria. O adicional de penosidade é uma modalidade de indenização que será destinada a todo tipo de atividade 
que, embora não cause efetivo dano à saúde do trabalhador, torne sua atividade profissional mais sofrida. Analisaram-se os reflexos provenientes das atividades 
penosas, bem como a aplicação concreta, embora restrita, em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, em jurisprudência e na legislação, abordando as 
repercussões previdenciárias, notadamente em relação à concessão de aposentadoria especial. Concluiu-se pela urgente necessidade de regulamentação da 
matéria, a fim de abarcar uma imensa gama de trabalhadores desprovidos da tutela do direito trabalhista em face da omissão do Poder Público em legislar, 
indicando como meio adequado ao atendimento dos anseios destes o remédio constitucional do Mandado de Injunção. 
Palavras chave: Adicional de penosidade. Adicional de remuneração. Trabalho penoso. 
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Cód. 11834 
A participação dos cidadãos na governação local:Experiências de cidadania participativa no município do Kiaxi, província de Luanda 
MUONDO, Daniel Luciano 
OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O presente artigo aborda a temática da Participação dos Cidadãos na Governação Local, à luz da realidade de Angola, com destaque para o nível municipal, cuja 
pesquisa foi realizada no município do Kilamba Kiaxi, província de Luanda, entre 2015-2016. Cada vez mais se reconhece o contributo que os cidadãos podem e 
devem prestar no processo de governação, através de diferentes formas de participação, desde o nível económico, político e sociocultural. O exercício da 
governação participativa e representativa pelos cidadãos constitui a manifestação democrática assente na conjugação de esforços e saberes entre o Estado, a 
sociedade civil e as entidades privadas, numa organização local. Os objetivos do trabalho assentam na necessidade de estudar a participação dos cidadãos na 
governação local, sua importância no processo de organização comunitária, desde os modos legais, possibilidades e formas de participação, contribuindo na 
melhoria das condições de vida dos cidadãos. Metodologicamente, trata-se de um estudo bibliográfico, documental, levantamento ou estudo de campo, 
permitindo analisar as diferentes formas de participação, com maior incidência sobre os Conselhos de Auscultação e Concertação Social, visto que, constituem-
se como formas legais de participação cidadã. Os resultados do estudo ficaram demonstrados no conhecimento dos cidadãos sobre a participação nos CACS e a 
importância na sua participação, a necessidade da democracia participativa, bem como da representatividade ao nível comunitário. Porém, reconhece-se a 
necessidade do envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões, desde a identificação das reais dificuldades e a proposta de soluções que garantam a sua 
resolução. 
Palavras chave: Angola.governação municipal.participação Cidadã. 
 
 

Cód. 11861 
A proteção dos direitos fundamentais em face dos testes genéticos preditivos: algumas reflexões 
URBAN, Renan Lucas Dutra 
SANTOS, Isadora Beatriz Magalhães 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A presente pesquisa, de caráter interdisciplinar, objetiva suscitar alguns problemas relacionados à aplicação dos exames genéticos de natureza preditiva e à 
utilização dos resultados obtidos. De início, apresenta os conceitos fundamentais para a compreensão do papel desempenhado pela Genética na Medicina 
Moderna. Dentro do universo de serviços genéticos já criados e disponíveis, apresenta a ampla categoria dos exames moleculares genéticos e, om base na 
classificação que os divide em diversos tipos de acordo com sua finalidade, introduz a particular categoria dos testes genéticos preditivos. Na sequência, traça 
um panorama da legislação, identificando as normas que regulam a liberdade científica e, ao mesmo tempo, salvaguardam os direitos fundamentais e a 
dignidade da pessoa humana contra técnicas científicas abusivas. Por fim, na esteira do debate ético acerca dos limites e possibilidades da Medicina Preditiva, 
questiona a legitimidade jurídica da realização de exames genéticos preditivos, sobretudo quando aplicados para o fim de detecção de genes relacionados ao 
desenvolvimento de doenças para as quais a Medicina ainda não dispõe de medidas de prevenção ou de tratamento. 
Palavras chave: Medicina Genética. testes genéticos preditivos. direitos fundamentais 
 

 
Cód. 11938 
A Relação Entre o Suicídio e a Depressão na Polícia Militar de Minas Gerais 
SILVA, João Filipe Alfenas da 
SANTOS, Daniel dos 
BULGO, Danilo Cândido 
ALFENAS, Elisa Cardoso Parolini 
GONÇALVES, Cristian Ribeiro 
MIGUEL, Henrique 
OLIVEIRA, Priscilla dos Reis 
Universidade de Franca - UNIFRAN 
Este trabalho tem como objetivo estudar o fenômeno relacionado ao alto número de suicídios envolvendo policiais militares do Estado de Minas Gerais. Devido 
ao cenário de conflitos e violência ocorridos no Brasil diariamente, fica claro que a presença do policial militar é fundamental para manter ou reestabelecer a 
ordem social, no entanto, ao se expor contra esses conflitos, este ser policial, torna-se, ao mesmo tempo, o alvo da violência. A frequente exposição ao risco 
desencadeia um padrão ascendente nos níveis de estresse, perdas emocionais, sentimento de medo, frustrações e raiva. A partir de pesquisas recentes, é 
possível afirmar que há uma relação íntima entre o quadro de depressão e de suicídio por policiais. Outro fator determinante para o suicídio é quando a 
depressão e o consumo indiscriminado de álcool ou de medicamentos, se somam às experiências negativas vividas no cotidiano profissional. Preocupada com o 
alto número de suicídios no mundo, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), na meta 3.4.2, 
a redução da taxa de mortalidade por suicídio em um terço, até 2030. Nesse mesmo sentido, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) estabeleceu um 
Plano de Ação de Saúde Mental para que os Estados-Membros reduzam em até 10% os casos de suicídio até 2020 e, nessa perspectiva, este trabalho busca 
entender quais os fenômenos que contribuíram para o elevado número de casos de suicídio ocorridos na Polícia Militar de Minas Gerais entre janeiro de 2018 e 
outubro de 2019. 
Palavras chave: Suicídio. Doença Policial. Depressão. 
 
 

Cód. 11828 
Arquitetura da Informação, Direitos Humanos e Dignidade na questão de gênero: um olhar para o website do Museu da Diversidade 
Sexual 
BRITO, Jean Fernandes 
MARTÍNEZ-ÁVILA, Daniel 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Aborda a Arquitetura da Informação, Direitos Humanos e questão de gênero em uma perspectiva teórica e aplicada, dirigindo-se o olhar ao ambiente 
informacional do Museu da Diversidade Sexual como acesso a comunidade LGBTQ da cidade de São Paulo. O objetivo desse trabalho é analisar o website do 
Museu por meio dos elementos da Arquitetura da Informação e refletir teoricamente com as perspectivas de gênero e sexualidade. Metodologicamente, trata-
se de uma pesquisa de natureza exploratória, qualitativa, de cunho descritivo e analítico. Ela se justifica pela relevância do tema, por ser pouco explorado e 
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principalmente pelo papel social que apresenta ao levantar a questão de grupos tão vulneráveis ao preconceito e à violência na nossa sociedade. Criando, então, 
lugar pra reflexão do poder de um website com informações bem organizadas como meio de promoção dos direitos, lutas, anseios e receios destes grupos. E, 
assim, tentar minimizar o preconceito, que é fruto da ignorância e ausência de informações. O museu da Diversidade se apresenta os elementos da Arquitetura 
da Informação, no entanto necessita de uma reestruturação de uma forma a atender as necessidades dos sujeitos informacionais 
Palavras chave: Arquitetura da Informação. Dignidade Humana. Museu da Diversidade Sexual 
 
 

Cód. 11947 
As contribuições da competência em informação na elaboração dos sistemas de organização do conhecimento: uma análise de 
conteúdo nos periódicos a1 em ciência da informação 
MORAES, Isabela Santana de 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
OTTONICAR, Selma Leticia Capinzaiki 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Os sistemas de organização do conhecimento são fundamentais para que as informações sejam armazenadas e compartilhadas de maneira eficaz para os 
usuários. Para tanto, é fundamental que as capacidades e habilidades do profissional da informação estejam voltadas a multidisciplinaridade de saberes a fim de 
fazer o melhor uso dos sistemas. Desse modo o objetivo é investigar como a competência em informação pode colaborar com a temática dos sistemas de 
organização do conhecimento na área da Ciência da Informação. A metodologia contou uma pesquisa sistemática nos periódicos A1 (Informação e Sociedade, 
Transinformação e Perspectivas em Ciência da Informação), a fim de verificar artigos que discorrem sobre sistemas de organização do conhecimento e propor 
como a competência informacional poderia contribuir com o profissional da informação na construção e atualização desses sistemas para propiciar maior 
facilidade do usuário final. As considerações demonstram que a competência em informação contribui para que o profissional da informação tenha condições de 
acessar, avaliar e usar a informação de maneira eficaz, pois os resultados demonstraram que é necessário o profissional da informação estar atento a 
competência informacional no momento de elaboração dos sistemas de organização do conhecimento a fim de melhor auxiliar seu usuário. O profissional da 
informação competente em informação se utiliza dos conhecimentos multidisciplinares que adquire por meio das habilidades, capacidades e experiência ao 
longo da vida. 
Palavras chave: Sistemas de organização do conhecimento, competência em informação, análise de conteúdo. 
 
 

Cód. 11804 
As contribuições teóricas da arquitetura da informação no âmbito das bibliotecas digitais 
SANTOS, Beatriz Rosa Pinheiro dos 
BRITO, Jean Fernandes 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
BISSET, Edgar 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Os objetos digitais são altamente disponibilizados em Bibliotecas Digitais e necessitam ser representados, organizados, preservados e recuperados com a devida 
adequação ao viés e as necessidades específicas da World Wide Web. É neste sentido que os estudos em Arquitetura da Informação no contexto da 
Recuperação da Informação aplicado aos ambientes de bibliotecas digitais são importantes visando uma recuperação efetiva. A partir dos apontamentos, 
indagamos: Quais as contribuições da Arquitetura da Informação para a recuperação da Informação em Bibliotecas digitais? Desse modo o objetivo geral desse 
artigo é apresentar as contribuições teóricas da Arquitetura da Informação no contexto da recuperação da informação em bibliotecas digitais. A metodologia 
para esse estudo está ancorada em uma pesquisa teórica e foi desenvolvida por meio de uma pesquisa bibliográfica. Como alguns resultados teóricos 
concluímos que se o projeto de uma biblioteca digital for baseado nos princípios, métodos e técnicas da Arquitetura da informação maiores serão a eficiência e 
eficácia no acesso e uso dos produtos informacionais. 
Palavras chave: Arquitetura da informação, Bibliotecas digitais, Recuperação da informação, Ciência da Informação. 
 
 

Cód. 11867 
As empresas e o sistema de cotas para portadores de necessidades especiais: avaliação de equidade e desempenho organizacional 
em Santa Fé do Sul- SP 
CLEMENTE, Kalebe Camargo Lourenço 
SOUZA, Regina Maria de 
TERNERO, Ederson Mella 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul 
O objetivo deste trabalho é analisar a inserção de portadores de necessidades especiais nas empresas de Santa Fé do Sul, com destaque para a possibilidade de 
maximização do desempenho organizacional das mesmas, por meio do enquadramento na lei de cotas para deficientes. A responsabilidade social estimula as 
pessoas a um nível de exposição maior para fora dos muros da organização, de forma a construir uma relação de benefícios mútuos com parceiros e 
colaboradores considerados pouco convencionais pela maior parte do mercado. A principal resistência à implementação de ações ou programas de 
responsabilidade social, tais como a contratação de portadores de necessidades especiais é o receio das transformações que esse processo pode gerar. A fim de 
verificar os benefícios e as demandas a serem atendidas para a inclusão de portadores de necessidades especiais, elegeu-se como foco de estudo, as empresas 
instaladas na cidade de Santa Fé do Sul-SP. O projeto foi executado por meio de revisão de literatura, com consulta à livros, periódicos e sites de referência para 
a temática e também por meio de um estudo de caso, tendo como alvo os gestores das empresas da cidade de Santa Fé do Sul. 
Palavras chave: Necessidades especiais. Equidade Social. Eficácia organizacional. 
 
 

Cód. 11794 
A Sociedade da Informação e o Lixo Eletrônico: Desafios, Reflexões e Oportunidades 
SANTOS, Fábio Henrique Angelo dos 
WOIDA, Luana Maia 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A sociedade contemporânea vive um boom informacional apoiada, sobretudo, pelos avanços da tecnologia da informação e comunicação (TIC), provocando 
profundas transformações no modo como as pessoas se relacionam, se informam e agem. A sociedade da informação apresenta-se como responsável não só 
por essa revolução interpessoal, mas também por mudanças econômicas, políticas e sociais. As TICs estão definitivamente presentes no cotidiano das pessoas 
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desde as atividades mais simples até as mais complexas. Todos os dias surgem novos dispositivos eletrônicos, como smartphones, notebooks, para substituir os 
equipamentos e ferramentas obsoletos. A problemática que se revela diz respeito ao descarte incorreto dos dispositivos de TIC, ação danosa ao meio ambiente 
e à saúde das pessoas. Nesse sentido, a relação entre sociedade da informação e a geração do lixo eletrônico é proposta no presente texto. Além disso, nota-se 
a necessidade de se estabelecer um fluxo informacional que informe sobre o e-lixo e seja flexível para ajustar-se à realidade de cada público. Para analisar o 
assunto recorre-se a pesquisa bibliográfica sobre sociedade da informação, lixo eletrônico e fluxo de informação. O uso das TICs como instrumento de 
disseminação da informação e de conhecimento é muito importante e necessário considerando o modo de vida globalizado que se vive hoje. Importante 
também é estabelecer o destino correto ao lixo eletrônico gerado, evitando prejuízos ambientais e à saúde humana, através de ações cujo fulcro está em um 
fluxo de informação que inclui não apenas a informação relevante, mas também os atores fundamentais desse processo. 
Palavras chave: Sociedade da informação.Lixo eletrônico.Fluxo de informação 
 
 

Cód. 11949 

Aspectos semióticos para compreensão da representação na ciência da informação 
MORAES, Isabela Santana de 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
No âmbito da Ciência da Informação, mais precisamente na Organização e Representação do Conhecimento, o conceito do termo representação ainda possui 
contornos não muito bem esclarecidos. A área encontra-se em um momento de automatização total de tratamento de conteúdos informacionais, como por 
exemplo criar sistemas de representação inteligentes, com isso as pesquisas estão sendo realizadas mais em relação as questões práticas e processuais. Desta 
forma, entende-se de fato a necessidade de a área envolver se mais com tratamento das definições conceituais. Compreende-se que o conceito de 
representação na organização e representação do conhecimento está mais circunscrito ao domínio da linguística, assim, encontra-se oportuno utilizar a 
abordagem semiótica para colaborar com definições conceituais do termo representação. Desse modo, o presente trabalho desenvolveu-se no modo como a 
semiótica pode contribuir para a fundamentação conceitual de representação na perspectiva da Ciência da Informação. Objetivando-se, portanto em levantar 
aspectos semióticos para compreender a representação documental. Com isso, têm-se como procedimentos metodológicos análise teórica sobre a presente 
temática, a fim de contribuir para avanço da área, esclarecendo teoricamente como a semiótica pode contribuir para o processo de Representação do 
Conhecimento. Entende-se que a semiótica peirciana pode contribuir para melhor definição conceitual e do processo de representação do conhecimento e da 
informação, pois utiliza-se a tríade para compreensão do processo de significação, assim é possível colaborar para melhor entender a representação por 
intermédio de variáveis semióticas e seus aspectos extralinguísticos. 
Palavras chave: Ciência da Informação, Representação do Conhecimento, Semiótica. 
 
 

Cód. 11935 
Atuação Do Fisioterapeuta Nos Cuidados Paliativos Em Pacientes Acometidos Por Doenças Neurológicas: revisão de literatura 
MARCELINO, Daniela 
BULGO, Danilo Cândido 
GONÇALVES, Cristian Ribeiro 
OLIVEIRA, Priscilla dos Reis 
OLIVEIRA, Letícia Natália de 
ANDRADE, Gessica 
SILVA, João Filipe Alfenas da 
Centro Universitário Claretiano 
Desde seu marco regulatório, a fisioterapia vem crescendo e ganhando novos campos de atuação. Assim, foram surgindo novas áreas e técnicas que auxiliam os 
profissionais nos tratamentos, e uma das áreas que ganha maior destaque é a fisioterapia neurológica, que trabalha com pacientes na prevenção, promoção e 
reabilitação da saúde. Porém, quando o paciente é portador de alguma patologia que ameace a continuidade de sua vida ele pode optar por um tratamento 
denominado de cuidados paliativos, que em sua essência visa levar conforto, controle da dor e de sintomas desconfortáveis. O presente estudo tem como 
objetivo investigar como a fisioterapia auxilia no processo de cuidados paliativos em pacientes acometidos por doenças neurológicas. Foi realizada uma busca a 
partir de um levantamento bibliográfico de artigos disponíveis na base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
foram utilizados artigos publicados nos idiomas português/inglês, publicados na última década e que fossem artigos completos. Foram excluídos trabalhos que 
tratavam o trabalho do fisioterapeuta em outras áreas de atuação, cuidados paliativos que não condiziam com a temática neurológica, bem como artigos pagos 
para serem lidos. Mostra-se positivo a o papel da fisioterapia no manejo dos pacientes em situação paliativa e acometidos por doenças neurológicas, porém 
ainda faz-se necessário mais estudos que viabilizem a atenção paliativa por se tratar de uma temática nova em pacientes neurológicos. Faz-se necessário novos 
trabalhos para evidenciar de forma mais ampla o papel do fisioterapeuta nas doenças neurológicas inseridos na abordagem paliativa. 
Palavras chave: Fisioterapia. Neurologia. Cuidados Paliativos. 
 
 

Cód. 11923 
Benefícios de um sistema solar fotovoltaico para micro e pequenas empresas 
MOREIRA, Milady Haluane Magalhães 
PESSOA, Laure Helen de Amaral 
TIOSSI, Fabiano Martin 
BERLUTTI, Vinicius Mateus 
TERNERO, Ederson Mella 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul 
O presente trabalho possui como objetivo identificar nas micro e pequenas empresas quais os motivos de ainda não possuírem um o sistema de energia solar 
fotovoltaico e, a partir dos resultados, demonstrar os benefícios de implementação desse sistema. Abordamos que a energia solar fotovoltaica é um sistema que 
produz eletricidade, captando energia térmica do sol. Os sistemas fotovoltaicos possuem a capacidade de captar diretamente a energia do sol e transformar em 
corrente elétrica. A metodologia utilizada, foi uma pesquisa bibliográfica com objetivo de apresentar alguns conceitos de artigos, livros, e internet, apresentando 
os entendimentos mais elaborados, seguido de uma pesquisa de campo, onde foram aplicadas entrevistas semiestruturas em algumas microempresas na cidade 
de Santa Fé do Sul -SP. Concluindo assim que o sistema de energia solar fotovoltaica possui grande contribuição para o desenvolvimento sustentável, pois os 
instrumentos utilizados para implantar o sistema são bem resistentes, contribuindo assim para o meio ambiente, e tendo como benefícios encontrados, redução 
dos rastros de carbono do país, proporciona segurança e confiabilidade: segundo os cientistas, o sol continuará a brilhar por outros 5 bilhões de anos e redução 
dos custos relacionados à energia elétrica. De acordo com a entrevista um dos motivos mais relevantes segundo os gestores para não terem implantado esse 
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sistema na organização, são os recursos financeiros, mesmo que depois da implantação os custos serem reduzidos e a manutenção ser barata, o valor do 
investimento para a implantação é bem alto. 
Palavras chave: Redução de custos, energia solar, benefícios. 
 

 
Cód. 11813 
Biblioteca híbrida: uma perspectiva complexa à luz da Mediação da Informação 
SILVA, Rafaela Carolina da 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
CALDAS, Rosângela Formentini 
BRITO, Jean Fernandes 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
Universidade Estadual Paulista - Unesp 
Uma biblioteca híbrida integra tanto funções das bibliotecas tradicionais, como das bibliotecas digitais. Ao contrário de bibliotecas totalmente digitais, uma 
biblioteca híbrida aumenta as funções de uma biblioteca tradicional que, em vez de substituí-las, torna-se uma unidade de informação mais complexa. Nessa 
perspectiva, objetivou-se estabelecer um paralelo entre a Teoria da Complexidade e as bibliotecas híbridas, entendendo que estas podem ser veículos para a 
mediação da informação e, para tanto, requerem um novo papel do profissional da informação, qual seja, o de um mediador mais articulado aos desafios e 
complexidade da contemporaneidade. No que tange aos procedimentos metodológicos, realizou-se uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório em bases 
de dados nacionais e internacionais, almejando a seleção de textos que propiciassem uma análise mais aprofundada acerca do tema no âmbito da 
Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Os resultados mostraram que este assunto, ainda, é pouco explorado na literatura da área, sendo a complexidade 
em bibliotecas híbridas percebida, principalmente, a partir das práticas profissionais realizadas nesses ambientes. Conclui-se que a complexidade é inerente ao 
conceito de biblioteca híbrida, uma vez que a hibridez em bibliotecas traz, em seu bojo, uma diversidade de teorias, tecnologias, saberes, práticas profissionais, 
públicos e ambientes que convivem harmonicamente em um contexto, em que os suportes impresso e digital, bem como suas mídias e canais são trabalhados 
em conjunto. 
Palavras chave: Biblioteca Híbrida. Teoria da Complexidade. Mediação da Informação. 
 
 

Cód. 11826 
Cidades e Estrutura Produtiva: um estudo baseado em cidades brasileiras de porte médio 
BRAGA FILHO, Hélio 
POUSA, Jonatan 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
A partir de 1990, sob o impacto da abertura comercial e da política econômica de estabilização da economia via Plano Real, foi desencadeado intenso processo 
de reestruturação produtiva no país. Diante disto, progressiva perda de participação da indústria de transformação no PIB e a terciarização da economia deram 
novo formato à estrutura produtiva do país. O objetivo do artigo foi verificar se houve mudança na composição setorial da economia em cidades brasileiras de 
porte médio. O artigo baseou-se numa pesquisa bibliográfica, complementada por outra de caráter quantitativo, elaborada a partir de indicadores econômicos e 
sociais obtidos em fontes secundárias de pesquisa. Acrescenta-se ainda que para verificar se houve mudança na composição setorial (estrutura produtiva) da 
economia das cidades selecionadas, foi empregado como mensurador o Coeficiente de Reestruturação. O recorte territorial adotado firmou-se na seleção de 
cidades brasileiras com população equivalente ou variando entre 5% acima e abaixo da população da cidade paulista de Franca. A pesquisa concluiu que em pelo 
menos sete das onze cidades selecionadas tenha ocorrido alguma alteração na estrutura produtiva. 
Palavras chave: Estrutura produtiva, cidades de porte médio, terciarização. 
 
 

Cód. 11950 
Clarice Lispector e a literatura infantil brasileira: o estilo clariciano em a mulher que matou os peixes e quase de verdade 
AZEVEDO, Gabriela Herculano 
IVAN, Maria Eloísa de Souza 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O propósito deste trabalho é o de explanar as investigações até aqui realizadas em nosso projeto de Iniciação Científica aprovado em agosto pp acerca dos livros 
A mulher que matou os peixes (1968) e Quase de verdade (1978), que materializam a vertente infanto juvenil da poética clariciana. O objetivo da pesquisa é 
comprovar se o estilo da autora se manifesta, ou não também nessa sua produção. Para tanto, adotamos, como procedimento metodológico, uma pesquisa de 
abordagem bibliográfica, em que se destaca a Literatura infantojuvenil brasileira dentro de um contexto de tradição e renovação, bem como uma 
contextualização da autora e de sua poética, principalmente nas obras infantis, enfatizando-se as duas acima citadas. O embasamento teórico está 
fundamentado em leituras de textos teóricos e ensaísticos de autoras como Lajolo & Zilberman (2004), Zilberman (2003), Coelho (2000) e Cademartori (2007) 
para falar sobre a literatura infantojuvenil. Acerca da vida e obra de Clarice Lispector, nos utilizamos das reflexões de estudiosos da obra clariciana, a saber, 
Candido (1977), Gotlib (1995), Moser (2011), Nunes (1995), Ivan (2001; 2005; 2015), Rosenbaum (2002). Concernente à produção infantil da autora foram 
utilizados os apontamentos feitos por Oliveira (1998), Filipouski (1998), entre outras fontes. A relevância da pesquisa está não apenas em ampliar nossos 
conhecimentos em relação a essa vertente da produção da autora, que é ainda pouco estudada, como também promover a valorização da literatura 
infantojuvenil brasileira. Os resultados aqui apresentados ainda são parciais, posto que se trata de pesquisa incipiente e em andamento. 
Palavras chave: Literatura infantil. Narrativas claricianas. Clarice Lispector. 
 
 

Cód. 11911 
Como o sistema delivery contribui para seus colaboradores 
THEODORO, Gabriel Holanda 
TIOSSI, Fabiano Martin 
TERNERO, Ederson Mella 
SANTOS, Marília Freitas dos 
Centro Universitario de Santa Fe do Sul - UNIFUNEC 
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O presente artigo pretende apresentar como objetivo geral os benefícios que o sistema delivery oferece na correria do dia-a-dia das pessoas, demonstrando 
graficamente respostas importantes que servem para embasamento maior do texto. Descrevemos de forma resumida sobre o que é o sistema delivery, que 
significa entrega, ou seja, neste texto discutimos sobre entregas de alimentos para os consumidores em seu ambiente de conforto e como as pessoas 
escolheram o delivery como opção na busca de conforto, comodidade sem sair de casa, de seu trabalho ou qualquer outro lugar que precisem ser atendidos. A 
fase de consumo se baseia no jeito que os clientes utilizam os produtos ou serviços e como avaliam esse uso, demonstrando o retorno de respostas em forma de 
reações, podendo ser elas positivas ou negativas, mas que de alguma forma influenciam no uso de um produto ou serviço. A metodologia aplicada nesse artigo 
foi uma pesquisa exploratória e bibliográfica que tem como objetivo especifico apresentar alguns conceitos do sistema delivery, suas vantagens e benefícios, e a 
sua importância para o consumidor final. Para o desenvolvimento do trabalho foi buscado embasamento na literatura nacional através de sites, livros e artigos. 
A pesquisa aplicada foi realizada no Município de Aparecida do Taboado-MS, por meio da ferramenta Google Forms, enviada pelo aplicativo WhatsApp. Como 
resultado final atingimos o objetivo de demonstrar as respostas positivas dos envolvidos no questionário sobre o tema discutido. 
Palavras chave: Delivery.consumidor.benefícios 
 
 

Cód. 11890 
Comparativo entre alunos do 1º e 5º ao do curso de Direito da UNIFUNEC acerca dos direitos elencados na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 
SILVA, Marcelo Junior da 
SOUZA, Regina Maria de 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC 
O presente artigo trata como proposta central a análise do grau de conhecimento de alunos do 1ºano do curso de Direito em face dos conhecimentos dos 
alunos do 5º ano do mesmo curso e faculdade acerca dos direitos humanos e fundamentais, descrevendo sua natureza ora no plano internacional, ora no plano 
nacional. Aplicada em 161 discentes, a Pesquisa de Opinião gerou a discussão no sentido de salvaguardar e tutelar direitos para a manutenção da paz social e da 
promoção da justiça, calcada na evolução social, subsistência, desenvolvimento e proteção do ser. O artigo reverberará, ainda, o caráter primaz da Organização 
das Nações Unidas (ONU) no processo de consolidação, estabelecimento e efetivação de tais direitos na esfera da comunidade internacional e a sedimentação 
do papel da referida organização no campo da instituição e tutela de direitos humanos, materializada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que 
é, hoje, base da luta universal contra a opressão, a discriminação de qualquer natureza e a desigualdade. A metodologia utilizada é a quantitativa, uma vez que o 
objeto pesquisado se utiliza de instrumental estatístico e de dados numéricos, e o método utilizado é o dedutivo, pressupondo a razão levantada nos dados para 
estabelecer o conhecimento por eles emanados. Conclui-se com o presente trabalho que a ampliação do escopo de mecanismos e posições que delimitam a 
própria concepção de direitos humanos e fundamentais, devem ser ampliadas, haja vista a maneira como discentes do curso de direito externam tais 
concepções. 
Palavras chave: Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Organização das Nações Unidas. 
 
 

Cód. 11805 
Comunidade Tradicional da Serra da Canastra: Questões desafiadoras e seus reflexos jurídicos 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de 
MADEIRA, Jessica Cristiele 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
O presente artigo relata o desenvolvimento de uma pesquisa sobre a comunidade tradicional da Serra da Canastra. O artigo busca demonstrar a existência de 
comunidades tradicionais no interior do Parque Nacional da Serra da Canastra, bem como conceitua-las, investigar quais são os direitos que essas comunidades 
possuem, os principais desafios enfrentados por elas, os seus reflexos no ordenamento jurídico e aplicação do instituto dos direitos coletivos. A metodologia 
baseou-se em pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Os resultados demonstram que uma comunidade reconhecida como tradicional possui o direito 
de permanecerem nas terras que tradicionalmente ocupam se assim o quiserem. Entretanto, constatou-se que grande parte da comunidade tradicional 
existente na Serra da Canastra não possui conhecimentos sobre esses direitos ou nenhum tipo de orientação o que dificulta seu acesso à justiça e 
consequentemente a aplicação das medidas previstas no ordenamento jurídico nacional e internacional, comprometendo sua eficácia. 
Palavras chave: Palavras-chave: Comunidade Tradicional. Parque Nacional da Serra da Canastra. Reflexos Jurídicos. 
 
 

Cód. 11816 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estados de São Paulo- COSEMS/SP: Fortalecimento da descentralização da Saúde 
Pública 
BORGES, Daniel Martins 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Com a Constituição Federal de 1988, iniciou-se um movimento para que os estados e municípios assumissem a autonomia da gestão. Simultaneamente, ocorria 
o processo de construção, nos Estados dos Conselhos de Secretários Municipais de Saúde – Cosems. As demandas da sociedade deveriam ser defendidas e 
supridas em sua totalidade pelo Estado, ocorre que na saúde existem vazios assistenciais, necessitando ser supridas meio de grupos organizados, no que se 
denomina de Sociedade Civil Organizada. No setor saúde as dificuldades de se prestar uma atenção às demandas não residiriam na ausência somente de 
equipamentos ou fontes produtoras de cuidado, mas na condução da gestão. As reformas de saúde, estimuladas pelas agências internacionais, tomaram 
impulso a partir de modelos definidos como de "pluralismo estruturado", como um ponto intermediário entre um setor estatal pouco eficiente e "inchado" e a 
atomização da rede privada, a frente destas questões sempre ao longo do tempo evidenciou-se o papel na organização, suporte e orientação política de uma 
entidade, o Cosems. Neste sentido apresenta-se como o objetivo central deste trabalho é analisar como Cosems interferiu nas práticas de descentralização de 
saúde. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, onde após levantamento bibliográfico e análise documental, procedeu-se a análise dos dados e 
posterior discussão. Concluiu-se que os modelos de atenção à saúde resultam dos diferentes contextos e situações de gestão que os determinam, o Cosems, 
como organização do terceiro setor oferta e fomenta estes serviços, como potencializadora no processo de municipalização e apoio teórico e operacional do 
serviço público. 
Palavras chave: Terceiro Setor. Saúde Pública. COSEMS 
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Cód. 11797 
Contribuições da gestão do conhecimento nas organizações 
BARBOSA, Everaldo Henrique dos Santos 
MORAES, Cassia Regina Bassan de 
SIMAS, Luci Mieko Hirota 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O compartilhamento do conhecimento é uma prática pouco desenvolvida nas organizações. A gestão do conhecimento pode desencadear vários benefícios para 
um ambiente profissional, no entanto, saber delinear os aspectos importantes e trabalhar a cultura da organização pode ser um ponto de partida fundamental 
para obtenção de resultados satisfatórios. A partir desse pressuposto, o problema de pesquisa consiste na seguinte questão: como a gestão do conhecimento 
pode proporcionar melhorias para uma organização? O objetivo do trabalho é caracterizar os aspectos influenciadores da gestão do conhecimento para 
profissionais que atuam em equipe. A pesquisa se justifica pela grande necessidade de inovação que as organizações precisam para se sobressaírem diante do 
mercado competitivo. Esta pesquisa contribui para profissionais atuantes, estudantes e pesquisadores em caráter interdisciplinar. Este estudo é qualitativo, 
descritivo e o método utilizado é a pesquisa bibliográfica. Foi possível identificar que o principal aspecto para desenvolver a gestão do conhecimento é a 
construção de uma cultura organizacional em promover o compartilhamento do conhecimento, pois muitos se inibem ao receio de perder o posto ao 
compartilhar o que sabe ao concorrente. Deste modo, cabe enfatizar que a gestão do conhecimento é uma prática importante para o bem estar e a saúde da 
organização, construir conhecimento e saber gerenciar todos os integrantes de um ambiente profissional é uma habilidade que compete aos profissionais 
gestores, mas isso não é possível na singularidade. 
Palavras chave: Conhecimento. Gestão do conhecimento. Organizações 
 
 

Cód. 11819 
Contribuições da Psicologia à Educação Inclusiva 
SILVA, Jaqueline Roberta da 
GUIMARÃES, Luana Carolina Rodrigues 
FIGUEIREDO, Gloria Lucia Alves 
Universidade de Franca- UNIFRAN 
O presente artigo pretende discutir sobre as contribuições da atuação do psicólogo para a construção do paradigma da Educação Inclusiva. Considerando o 
crescente contingente de alunos com deficiência frequentando as escolas regulares, ter qualidade no atendimento a eles, assim como aos demais é 
imprescindível. A partir de pesquisa bibliográfica sobre o tema, explanou-se sobre a definição de deficiência intelectual, de acordo com Associação Americana de 
Deficiência Intelectual e Desenvolvimento – AADID- instituição conhecida mundialmente pela contribuição prática e informações sobre definição e classificação 
de deficiência intelectual. Neste trabalho o enfoque será o atendimento ao aluno com deficiência intelectual, por considerar a complexidade do atendimento a 
essa deficiência e a possibilidade de adaptação das intervenções também às outras deficiências. Posteriormente para melhor compreensão do cenário atual será 
explanado o percurso histórico e marcos legais da Educação Inclusiva, até o presente, para assim discutir sobre como o profissional de psicologia ao atender o 
aluno com deficiência, objetivando desenvolver e aprimorar suas potencialidades, e também com o assessoramento institucional, a fim de envolver e 
responsabilizar toda a equipe escolar no bom andamento do processo ensino aprendizagem e desenvolvimento global do aluno com deficiência, garantindo lhe 
assim uma efetiva inclusão escolar e social, como preconizado pelos pressupostos da Educação Inclusiva. 
Palavras chave: Psicologia. Assessoramento institucional. Educação Inclusiva. 
 
 

Cód. 11863 
Controle externo na gestão das finanças públicas 
CEZANE, Fernanda Alves 
TIOSSI, Fabiano Martin 
TERNERO, Ederson Mella 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC 
Este estudo trata da importância do controle externo na gestão das finanças públicas. No Brasil, a titularidade do controle externo é constitucionalmente 
atribuída ao legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. Nesse sentido, o objetivo geral desse artigo foi apresentar como é desenvolvido o processo de 
fiscalização dos órgãos de controle externo na administração pública e seu papel como instituição reguladora dos gastos públicos. Para atender a essa proposta, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental em processos expostos no sítio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foram analisados e 
confrontados com a legislação vigente. Ademais, foi descrito o papel do controle externo de acordo com a Constituição Federal de 1988, além de transcorrida a 
evolução da Administração Pública Brasileira, visto que foi a partir das práticas voltadas à Administração Pública Gerencial que o processo de controle passou a 
ser mais rigoroso, devido a atuação efetiva dos órgãos de controle externo. 
Palavras chave: Controle externo. Finanças públicas. Tribunal de Contas. 
 
 

Cód. 11879 
Cultura informacional e gestão da informação no combate à evasão: Um estudo realizado em uma unidade escolar do Centro Paula 
Souza 
NOBRE, Janaína Kelly de Jesus 
WOIDA, Luana Maia 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A pesquisa foi executada em uma Escola Técnica do Centro Paula Souza e tem como objetivo de pesquisa investigar se há uma cultura informacional que 
favoreça a gestão da informação para o combate à evasão escolar. A pesquisa é relevante considerando que a evasão escolar é um problema grave, cujas causas 
são múltiplas, levando os gestores das escolas a necessitarem acessar informações que forneçam condições de conhecer a evasão de maneira a estabelecer 
ações de prevenção e combate. Assim, não se pode prescindir de um ambiente informacional com estrutura e com uma cultura capaz de promover a produção, 
o registro, o uso, o compartilhamento das informações, tornando esse ambiente favorável para o enfrentamento do problema. O objetivo da pesquisa é 
diagnosticar se a Etec-Vera Cruz possui cultura informacional capaz de conduzir os gestores da unidade escolar a reconhecer e a valorizar a informação. Como 
objetivo marginal, se esses gestores executam gestão da informação para combater a evasão. Para atingir tais propósitos foi realizada uma pesquisa descritivo-
exploratória de natureza qualitativa, cujo instrumento de coleta de dados foi a entrevista com roteiro estruturado. Ademais, a análise de conteúdo de Bardin 
(2009) foi utilizada na análise, especificamente a técnica de análise de categorias. Os resultados mostram que há uma cultura informacional pré-estabelecida e 
que fomenta uma gestão da informação a favor do combate à evasão, porém apresenta algumas limitações como: dificuldade em trabalhar com tecnologias, o 
fator tempo constitui-se um problema na busca da informação. 
Palavras chave: Cultura informacional, Gestão da informação, Evasão escolar 
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Cód. 11832 
Cultura, mídia e televisão: reflexões teóricas acerca da apropriação da informação 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
GUARALDO, Tamara de Souza Brandão 
BRITO, Jean Fernandes 
BRANDÃO, Samira de Souza 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Este artigo promove uma reflexão acerca do papel da Televisão como Instituição Socializadora e seu grande potencial de utilizar estratégias comunicacionais 
para influenciar a Apropriação da Informação durante o processo de mediação cultural e social. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica para refletir sobre a 
construção da informação, considerando as relações estabelecidas entre cultura e mediação da informação dentro dos diferentes contextos culturais de 
apropriação, além da presença e atuação das tecnologias de informação. Verificou-se que a inovação tecnológica não exclui o papel socializador da televisão que 
continua transformando ações sociais por meio das estratégias comunicacionais dos grandes Grupos Midiáticos. 
Palavras chave: Apropriação da Informação. Mediação Cultural. Cultura das mídias. 
 
 

Cód. 11904 
Descartes: meditações sobre os sentidos, o pensamento, o verdadeiro e o falso 
GALERANI, Thiago da Silva 
Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ 
Trata-se, o presente estudo, de análise e revisão de literatura da tese apresentada por Descartes, em sua obra conhecida como Meditações ("Meditações 
concernentes à Primeira Filosofia nas quais a existência de Deus e a distinção real entre a alma e o corpo do homem são demonstradas"), de que os sentidos 
humanos não são suficientes para distinguir o verdadeiro e o falso. O objetivo do presente artigo é analisar, a partir da Meditação Segunda de Descartes, a visão 
do filósofo sobre a relação entre os sentidos humanos (inerentes ao corpo), o pensamento (inerente ao espírito), o verdadeiro e o falso. Conclui-se que 
Descartes vislumbra uma conexão entre corpo e espírito, mas argumenta que os sentidos inerentes ao corpo são insuficientes para alcançar a perfeita distinção 
entre o verdadeiro e o falso. 
Palavras chave: Descartes.Sentidos.Verdade. 
 
 

Cód. 11896 
Desenvolvimento e a Profissionalização Rural no Estado de São Paulo 
FERREIRA, Luis Henrique de Souza 
FONSECA, Genaro Alvarenga 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A agricultura e a pecuária são atividades de grande importância para o estado de São Paulo em razão da geração de empregos, renda e pela sua utilização em 
propriedades em regime de economia familiar. A capacitação destes produtores em suas atividades rurais permite o desenvolvimento de competências em uma 
determinada ocupação de forma correta, segura e eficaz. A formação profissional rural pode melhorar o desempenho dos pequenos produtores e trabalhadores 
rurais e assim torna-los detentores de conhecimentos e práticas que podem aumentar sua produção e desenvolver uma administração de recursos financeiros, 
humanos, ambientais e sociais de forma eficaz. A FAESP (Federação de Agricultura do Estado de São Paulo) em conjunto com o SENAR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural) promove políticas públicas que trazem para o campo cursos de capacitação que visam o atendimento das necessidades e exigências dos 
produtores e trabalhadores rurais. Mediante esta política, este trabalho tem como objetivo analisar os projetos executados no estado de São Paulo, através do 
relatório anual do ano de 2018. A metodologia se dará através de análise documental da fonte primária com fim especifico de descrição do que compõe este 
Relatório de atividades. Onde iremos reduzir os dados, apresenta-los e concluir. Com este relatório poderemos verificar a aplicabilidade dos projetos, 
quantidades de participantes e resultados. E desta forma, fornecer ao leitor como a capacitação dos pequenos produtores e trabalhadores podem melhorar suas 
condições de vida, fornecer uma agricultura sustentável e consequentemente impulsionar a agricultura no Brasil. 
Palavras chave: Profissionalização. desenvolvimento. agricultura. 
 
 

Cód. 11919 
“Dia Do Cão Idoso” – Uma Ferramenta Útil na Conscientização das Mudanças que Acompanham a Senilidade no Cão e no Homem 
PEREIRA, Amanda Garcia 
CARRIJO, Bruna Nonato 
COSTA, Guilherme Barbosa da 
HONSHO, Cristiane dos Santos 
PAULINO JÚNIOR, Daniel 
DIAS, Fernanda Gosuen Gonçalves 
MENDONÇA, Rafael Paranhos de 
Universidade de Franca- UNIFRAN 
Atualmente, cães, gatos e outros animais considerados pets são criados como membros da família e, em alguns casos, considerados como filhos ou 
companheiros. Frente a esse cenário, intensificaram-se as exigências com relação ao cuidado e bem-estar animal e à oferta de produtos e serviços 
especializados que atendam às necessidades dos animais e suas famílias. Espera-se com este trabalho salientar a importância de ações sociais que fortaleçam o 
vínculo entre animais de estimação e o homem, e salientar a seriedade de acompanhar o envelhecimento em ambas, ressaltando que a informação e a 
prevenção de doenças beneficiam a todos. Assim, o do projeto Cão Idoso tem o objetivo de informar a comunidade sobre as mudanças e necessidades especiais 
vinculadas aos cães com idade superior a nove anos de idade, a fim de conscientizá-la de que animais idosos podem manifestar doenças comuns também aos 
humanos idosos, e que o conhecimento e a prevenção são importantes para o bem-estar desses animais. Conclui-se então, que atividades destinadas ao bem-
estar e ao cuidado animal atraem a participação da comunidade devido ao vínculo emocional entre animais de companhia e seus tutores. Então, fica claro que 
projetos de extensão são capazes de agregar aprendizados em nível acadêmico, profissional e social. 
Palavras chave: cães.idosos.projeto de extensão 
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Cód. 11952 
Dimensão ambiental da sustentabilidade na revista Ibracon de estruturas e materiais 
FERREIRA, Danilo Malta 
A Revista IBRACON publica, entre diversos temas, estudos que dão enfoque a dimensão ambiental da sustentabilidade. São trabalhos sobre problemas 
associados a indústria da construção civil: emissão de CO2, alto consumo de energia na produção do cimento, destinação incorreta de resíduos, grande volume 
de resíduos em forma de lama, entre outros. Em resposta são apresentados estudos sobre a utilização de resíduos como agregados ou em substituição parcial 
do cimento na construção, ensaios de verificação de resistência a compressão, módulo de elasticidade, tempo de pega, durabilidade, absorção de água, retração 
etc. Há ainda pesquisas sobre redução do consumo de energia na produção do cimento, tratamento da água residuária de tal processo, utilização de materiais 
naturais para melhorar propriedades do concreto e avaliação do ciclo de vida de concreto por meio de indicadores. No entanto, não há artigos de revisão que 
poderiam contribuir para análises de conjunto, em que se pode avaliar, por exemplo, em que medida os resultados obtidos estão possibilitando a resolução dos 
elencados problemas. O presente estudo tem como objetivo a revisão de artigos relacionados a dimensão ambiental que foram identificados mediante leitura 
dos títulos e resumos. A estratégia geral da pesquisa é o estudo exploratório dos problemas, propostas, experimentações e resultados dos artigos selecionados. 
Os resultados são a relação entre problemas com resultados obtidos e a indicação de lacunas a serem melhor exploradas em novos trabalhos. Espera-se assim, 
preliminarmente, contribuir com o avanço do conhecimento produzido na área em questão. 
Palavras chave: Sustentabilidade.Construção.Artigo de Revisão. 
 
 

Cód. 11891 
Do currículo ao exame de suficiência contábil: implicações e desafios 
FREITAS, Angela Cristina Basílio de 
FERRAREZI, Maria Amélia Duarte Oliveira 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
Inicialmente importa destacar que a inquietação que levou a essa pesquisa foi o baixo índice de aprovação no Exame Nacional de Suficiência Contábil no ano de 
2017, com base no Resultado Final por Exame Geral da Fundação Brasileira de Contabilidade, e as reflexões acerca dos aspectos históricos da educação. Diante 
destas observações insere a questão a ser discutida: Quais as implicações entre os tipos de currículo escolar e o exame de suficiência contábil? Para discutir os 
meandros que acercam esta inquietação, o estudo tem como objetivo ponderar as implicações dos tipos de currículo escolar no exame de suficiência contábil 
por meio de uma análise qualitativa. Assim, ao que se propõe, os objetivos específicos são: pontuar aspectos críticos do currículo escolar enquanto ferramenta 
de transformação dos conhecimentos e socialização de pessoas, e a partir destes aspectos, descrever e conceituar os tipos de currículos escolares existentes; 
descrever o contexto histórico do curso de ciências contábeis no Brasil. A proposta metodológica parte de levantamento bibliográfico acerca dos temas, 
configurando o estudo discussão conceitual de natureza exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa de dados e análise de conteúdo a partir de Bardin 
(2006), visando promover reflexões no entorno das concepções do currículo do curso de Ciências Contábeis e o exame de suficiência contábil. 
Palavras chave: Currículo Escolar. Exame de Suficiência Contábil. Ciências Contábeis. 
 
 

Cód. 11933 
Economia Institucional, Linkage Effects e as relações interindustriais do Setor Calçadista de Franca/SP: uma proposta de estudo 
BORDINI, Carlos Antonio Caran 
BRAGA FILHO, Hélio 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
or este artigo propõe-se uma análise de como são as relações contratuais entre as principais indústrias de calçados e seus fornecedores de insumos 
(“encadeamento”) de Franca/SP. A justificativa é que seja feita uma análise interdisciplinar, com foco nos aspectos sociais, econômicos e jurídicos dessas 
relações; e também contribuir com uma melhor compreensão do papel dos contratos nas relações entre os elos da cadeia produtiva de calçados. O objetivo 
geral pretendido é a proposta de um estudo do setor calçadista de Franca/SP sob a ótica das teorias da Economia Institucional e dos Linkage Effects. O objetivo 
específico é apresentar a proposta da análise em si das relações compradores/vendedores ao longo da cadeia produtiva de calçados de Franca/SP, de forma a 
elucidar, por exemplo, se há planejamento das transações; se os custos de transação, na forma como teorizados pela Nova Economia Institucional influenciam 
nesta forma de assim proceder; especialmente sob duas óticas: i) da indústria calçadista e ii) dos fornecedores e empresários no “encadeamento para trás”. 
Deste modo, não obstante a pesquisa proposta possua um viés teórico, poderá demonstrar também um viés de ordem prática. O método proposto é uma 
pesquisa qualitativa e exploratória, com base em trabalhos, documentos e entrevistas semi-estruturadas e também utilização do método histórico. Por fim, 
impende destacar que a pesquisa proposta está inserida na grande área humanas e sociais (interdisciplinar), dentro da subárea Desenvolvimento Econômico, e 
tem como delimitação territorial a cidade de Franca/SP. 
Palavras chave: Economia Institucional.Encadeamento.Setor Calçadista Franca. 
 
 

Cód. 11945 
Editorial de revista: uma análise dialógica do discurso 
FORNEL, Lorenna Mayara 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Este artigo tem por objeto o estudo do gênero do discurso editorial em revistas, desenvolvido segundo a perspectiva bakhtiniana. O corpus do trabalho 
compreende analisar o editorial e a capa da edição 168, do ano de 2014, da revista Fórum, buscando evidenciar as relações dialógicas, os valores sociais e estilo 
no projeto de dizer da revista, a fim de verificar também aspectos ideológicos relacionados ao seu público-alvo. O gênero editorial é composto por enunciados 
em que a redação da revista expõe seu posicionamento em relação à temática abordada na edição; é comum a objetividade na exposição das ideias, de maneira 
sintética, expondo o que foi contemplado naquela publicação. Nesse sentido, diante o papel social da mídia, podemos verificar seu posicionamento diante as 
situações recorrentes, assim como a relação estabelecida com seu interlocutor. Desse modo, o referencial teórico-metodológico serão as reflexões do Círculo de 
Mikhail Bakhtin sobre diálogo, gêneros do discurso e ideologia, e estudos de seus comentadores, entre eles, Faraco (2003), Miotello (2007), Machado (2005), 
Brait (2005) e Fiorin (2006). Quanto à esfera jornalística, serão utilizados, e discutidos à luz dos escritos bakhtinianos, os estudos de Fonseca (2011), Lage (2008), 
Rodrigues (2001). 
Palavras chave: Gêneros do discurso. Esfera jornalística. Ideologia. Editorial. 
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Efeitos e consequências jurídicas da alienação parental: a necessidade de proteção integral da criança e do adolescente 
RODRIGUES, Edwirges Elaine 
ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira 
Universidade de São Paulo 
Em situações de rompimento conjugal, o típico cenário de disputa pela guarda dos filhos mostra-se terreno fértil para o desencadeamento dos atos de alienação 
parental, que consiste na interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, promovida por um dos genitores ou qualquer pessoa que detenha 
sua autoridade, a fim de causar prejuízos no vínculo com o outro genitor. O presente trabalho tem por finalidade analisar os desafios da alienação parental, em 
especial no tocante à aplicabilidade das medidas jurisdicionais cabíveis contra o alienador, observando quais dessas, de fato, possibilitam o real afastamento dos 
efeitos da nociva prática de alienação. No mais, busca-se impulsionar o debate relativo à guarda compartilhada, tida como mecanismo apto a sanar tais efeitos, 
além de destacar a importância da mediação na solução dos conflitos familiares e, em especial, a sua possibilidade de atuação e eficácia nos casos de alienação 
parental. Além disso, frisa-se a recente discussão acerca da proposta de revogação da Lei de Alienação Parental, através do Projeto de Lei nº. 498/2018, em 
tramitação no Senado Federal. O método científico utilizado é o dedutivo, buscando uma revisão da bibliografia referente ao Direito das Famílias, concernente à 
alienação parental, guarda compartilhada e mediação familiar interdisciplinar. 
Palavras chave: alienação parental. guarda compartilhada. mediação familiar. 
 
 

Cód. 11871 
Enfrentamento da violência no âmbito escolar: uma breve revisão de literatura 
ALVES, Livia Aquino 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
A violência no contexto escolar refere-se à múltiplos fatores. Considerando o estudante, o contexto social em que este está inserido e à maneira como as 
relações grupais se dão na escola, compreende-se a complexidade do tema e as numerosas possibilidades existentes, no que se diz respeito a este fenômeno. 
Nesse sentido, é cabível compreendê-lo à medida em que se entenda suas diversas vertentes e as considerem em sua totalidade. Além disso, o papel da escola 
nesses casos é de suma importância para a maneira como estes ocorrem. Sendo assim, o levantamento destes estudos apontam uma necessária percepção de 
que a responsabilidade é de todos e não de só um indivíduo, atuante em um papel neste contexto. 
Palavras chave: Violência. Escola. Desenvolvimento humano e social. 
 
 

Cód. 11889 
Escravidão contemporânea no Brasil: uma discussão e análise da lista suja de 23/07/2019 
CELLI, Murilo 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O objetivo deste trabalho é caracterizar os escravocratas modernos a partir do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 
análogas às de escravo (lista suja), publicação de 23/07/2019, confrontando os resultados e os explanando. Neste sentido, partimos do conceito de Escravidão 
Contemporânea no Brasil, seus marcos históricos, legais e políticas de erradicação. No estudo, examinamos documentos sobre o trabalho escravo 
contemporâneo produzidos por instituições governamentais e organizações internacionais. Os objetivos específicos deste artigo são: 1) promover uma discussão 
teórica a fim de expor a atualidade e abrangência das abordagens e da arena de disputas acerca desta temática; 2) analisar as variáveis “UF”, “CNPJ/CPF” e 
“CNAE”, categorizadas à priori, e a variável “Natureza da Pessoa”, categorizada à posteriori, referentes à lista suja de 23/07/2019. O primeiro objetivo específico 
foi fundamentado promovendo uma discussão entre autores como Phillips e Sakamoto (2012), Daron Acemoglu e Alexander Wolitzky (2011), e Bobonis e 
Morrow (2004). O segundo objetivo foi trabalhado por meio da análise qualitativa de conteúdo e de categorização conceitual. A escravidão contemporânea é 
um tema com grande importância social, pois a existência de trabalhos análogos ao de escravo é comum até os dias de hoje em diversos países, mesmo após a 
abolição oficial da escravidão em praticamente todo o mundo somado a esforços de organizações internacionais para sua erradicação. Os resultados obtidos 
apontam que a maioria dos escravocratas da lista analisada são pessoas físicas do estado de Minas Gerais que empregam esta mão de obra em atividades 
relacionadas à zona rural. 
Palavras chave: escravidão contemporânea.lista suja.política pública 
 
 

Cód. 11858 
Espiritualidade e desenvolvimento: aportes teóricos em Amartya Sen e Bernardo Kliksberg 
DAVID, Renata 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
Este estudo conceitua a espiritualidade e procura inseri-la como um dos determinantes para chegar às liberdades reais no processo de desenvolvimento 
apregoado por Amartya Sen. Traz também, segundo Bernardo Kliksberg, o desempenho de duas religiões com grande enfoque no mundo, o judaísmo e o 
catolicismo, para mostrar como os valores éticos pregados pelas mesmas são essenciais para o desenvolvimento social, tanto nos países desenvolvidos como nos 
mais pobres. Constatamos que a espiritualidade pode ser um dos determinantes para o desenvolvimento e que contribui com os valores éticos tão almejados 
para se conseguir um desenvolvimento com justiça e menos desigualdade. 
Palavras chave: Desenvolvimento, Espiritualidade, Religião 
 
 

Cód. 11843 
Estética como estratégia para promoção da saúde e qualidade de vida de idosos 
OLIVEIRA, Priscilla dos Reis 
BULGO, Danilo Cândido 
OLIVEIRA, Letícia Natália de 
MARCELINO, Daniela 
GONÇALVES, Cristian Ribeiro 
SILVA, João Filipe Alfenas da 
ARANTES, Pamela Barbosa 
Universidade de Franca - UNIFRAN 
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O envelhecimento humano é um fenômeno que cresce de forma acelerada a nível mundial. Esse grupo populacional carece de cuidados e visão multidisciplinar. 
Nessa perspectiva destaca-se questões relacionadas a estética e autoimagem. O objetivo do trabalho é verificar os benefícios da estética para a promoção da 
saúde na terceira idade. Por meio de uma revisão na literatura foram identificados 130 artigos disponíveis na base de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
foram incluídos artigos publicados no idioma português entre os anos de 2008-2018 e que abordavam a estética na terceira idade. Foram excluídos artigos que 
associavam a estética a outros grupos populacionais, publicações com acesso pago e monitorados para leitura, bem como publicados em outros idiomas. Foram 
utilizados cinco artigos para a revisão. Os resultados mostram a relação da estética e terceira idade, predominando a utilização dos serviços pelo público 
feminino em sua maioria, bem como a relação de idosas com maior poder aquisitivo aos serviços estéticos. Conclui-se que é baixo o número de pesquisas que 
ilustrem a imagem corporal e autoestima para promoção da saúde na terceira idade. 
Palavras chave: Idosos, Estética, Promoção da Saúde 

 
 
Cód. 11830 
Estudo de caso: processo de vendas no atacado e atacarejo da rede Atacadão 
OLIVEIRA, Ana Paula Brito Silveira 
SILVA, Hugo Marques da 
SILVA JUNIOR, Inacio Ferreira da 
MACHADO, Henrique Moreira 
SILVEIRA, Geilson Luiz da 
Universidade Estadual de Minas Gerais 
A presente pesquisa objetiva analisar o processo de vendas na empresa Atacadão. Atualmente o mercado exige que as empresas se adaptem para continuarem 
a vender e não perder espaço para os concorrentes. Assim as empresas necessitam de ferramentas que tragam lucratividade a elas, enquanto atrativas aos 
consumidores. Deste modo, procurou-se avaliar como as estratégias de vendas da rede Atacadão foram elaboradas para que as suas lojas crescessem tanto no 
decorrer dos últimos anos. Como procedimentos metodológicos, esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso, buscando entender os motivos que levam o 
processo de vendas do Atacadão a se destacar. A coleta de dados com os clientes foi probabilística por acessibilidade, onde o cálculo amostral foi feito com 
auxílio do aplicativo Netquest. A entrevista com o gerente comercial foi feita com base num questionário estruturado, onde se identificou as estratégias de 
vendas do Atacadão e outras informações relevantes para apreciação deste trabalho. Percebeu-se com a elaboração dessa pesquisa que a empresa tem como 
foco a compra e venda em grandes quantidades, o que beneficia tanto o mercado consumidor, que consegue adquirir produtos com preços mais baixos, quanto 
as indústrias, que conseguem vender seus produtos em maiores quantidades. 
Palavras chave: Esgtratégia. Processo. Vendas 
 
 

Cód. 11899 
Estudo Sobre as Práticas de Gestão Estratégica de Pessoas e Sustentabilidade 
SILVA, Thuane Celly 
ALVES, André Luis Centofante 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Este artigo objetivou-se sobre as práticas de Gestão Estratégica de Pessoas e Sustentabilidade correlacionando-as com os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, da empresa Natura, que esteve entre as empresas brasileiras listadas na lista The Global 100, sendo a melhor colocada, onde se tornou o 
objeto de estudo. No referencial teórico conceituou-se sobre Gestão Estratégica de Pessoas e Sustentabilidade Empresarial. Para análise dos resultados, teve-se 
como estudo documental o Relatório Anual Natura, onde pôde-se analisar seus planos e práticas. Nas considerações finais, concluiu-se que a empresa pratica a 
Gestão Estratégica de Pessoas e Sustentabilidade e compromete-se com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
Palavras chave: Gestão Estratégica de Pessoas. Sustentabilidade Empresarial. Desenvolvimento Sustentável. 
 
 

Cód. 11903 
Facebook como Canal de Compartilhamento da Informação na Biblioteca Universitária 
POLONINI, Janaína Fernandes Guimarães 
VERONEZ JÚNIOR, Wilson Roberto 
SANTOS JÚNIOR, Edmilson Alves dos 
NICOLINO, Maria Elisa Valentim Pickler 
ALMEIDA, Carlos Cândido de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O artigo apresenta a contribuição da ferramenta Facebook como canal de comunicação entre a Biblioteca Universitária da Faculdade de Filosofia e Ciência, 
Campus - Marília, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, os estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação, os docentes e 
os servidores técnico-administrativos. A pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória, com abordagem metodológica quali-quantitativa. O corpus é a 
página Biblioteca Unesp Marília @bibliotecaunespmarilia, com análise da interação nas variáveis curtidas, comentários e compartilhamento. A coleta de dados 
ocorreu no período de junho de 2018 e junho de 2019, e foram estruturadas e analisadas de forma quantitativa por meio da planilha de cálculo do Excel. Como 
resultado a interação entre estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação, os docentes e os servidores técnico-administrativos e a biblioteca, foi 
apurado: 1376 curtidas, 111 comentários e 527 compartilhamentos. Esse canal de compartilhamento da informação demonstra uma tímida interação entre a 
biblioteca e a comunidade acadêmica, o que pode ser potencializado com mais informações sobre a existência da página na rede social. 
Palavras chave: Biblioteca Universitária. Facebook. Rede Social. 
 
 

Cód. 11868 
Ferramentas para mapeamento de processos, informação e documentos: contribuições para a gestão de documentos 
DAVANZO, Luciana 
ALMEIDA, Maria Fabiana Izidio de 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Os documentos que são produzidos, recebidos e acumulados pelas organizações são essenciais para as tomadas de decisões, seja para a comprovação de 
direitos, de deveres, assim como para o registro da memória dos processos de trabalho. Isso denota que os documentos que não possuem políticas arquivísticas 
referentes a normas, métodos e procedimentos contribuem para que haja maior dificuldade em relação ao acesso às informações. Considerando este contexto, 
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coloca-se como problema de pesquisa: quais são as ferramentas capazes de auxiliar as organizações no mapeamento de seus processos e contribuir com a 
gestão de documentos? Para nortear a busca pela resposta à questão problema desta pesquisa estabeleceu-se como objetivo geral identificar ferramentas de 
gestão administrativa capazes de mapear processos e informações no ambiente organizacional e caracterizar sua ligação com o processo de gestão de 
documentos. Como fundamentação teórica são utilizados conceitos da Arquivologia, especificamente a Gestão de Documentos e da Teoria da Administração, 
para identificação das ferramentas de mapeamento de processos adequadas ao tema. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória e 
descritiva, buscando apresentar a maior quantidade de informações sobre as ferramentas identificadas. Como resultados, propõe-se que três ferramentas 
analisadas no trabalho sejam utilizadas em conjunto: o Brainwriting, o Método de Análise e Melhoria de Processos (MAMP) e o Fluxograma, numa hierarquia de 
aplicação que permite o aprofundamento da coleta de informações, o detalhamento e registro dos processos e a visualização gráfica de cada elemento 
processual estudado 
Palavras chave: Gestão de documentos, Gestão da informação, Ferramentas de mapeamento de Processos 
 
 

Cód. 11885 
Finanças públicas e desenvolvimento local: um estudo sobre o município paulista de Franca 
MORAES, Helieder Rodrigues Carrijo de 
BRAGA FILHO, Hélio 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
A distribuição de recursos financeiros provenientes da arrecadação de impostos entre os três entes da Federação brasileira é muito desigual, haja visto que mais 
de 80% acaba ficando para a União e para os Estados. Por sua vez, tanto municípios de pequeno porte, como aqueles de médio porte, pelo fato de não 
possuírem uma base arrecadatória própria suficiente para suprir os seus gastos, invariavelmente, dependem de repasses financeiros intergovernamentais. 
Diante disto, o objetivo da pesquisa foi examinar determinados componentes das finanças públicas de um município paulista de porte médio e apurar se o 
mesmo depende daqueles repasses. O Artigo constituiu-se de uma pesquisa bibliográfica complementada pelo emprego de indicadores demográficos, 
econômicos e sociais do município objeto da pesquisa. A pesquisa em caráter provisório concluiu que o município depende de repasses financeiros e, que em 
termos de promoção do desenvolvimento local, ainda há muito que avançar no terreno das políticas públicas locais. Todavia, constatou-se que o município 
detinha elevado nível de atendimento à população de serviços como abastecimento de água, coleta de lixo e esgotamento sanitário, além do que, obteve 
segundo Firjan pontuação do Índice Firjam de Desenvolvimento Municipal equivalente ao de alto desenvolvimento. 
Palavras chave: Município. Finanças Públicas. Desenvolvimento Local 
 
 

Cód. 11895 
Formação em direito e cidadania: Um Estudo Regional Do Papel Das Atividades Complementares De Cursos Jurídicos De Graduação 
SANTOS, João Paulo de Oliveira 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Os cursos de Direito, com seus aprimoramentos no decorrer dos anos, e as evoluções em seus projetos pedagógicos, consequentemente apresentam constantes 
transformações em seus planos de ensino.Deste modo, os cursos jurídicos começaram a se engajar junto da sociedade através das atividades complementares, 
que foram se aprimorando no decorrer das mudanças das portarias e dos projetos pedagógicos dos cursos de Direito. 
Palavras chave: Curso de Direito, Atividades Complementares, Desenvolvimento Regional e Social. 
 
 

Cód. 11799 
Gestão da rotatividade em instituições financeiras públicas e privadas 
SANTOS, Beatriz Rosa Pinheiro dos 
ALMEIDA, Inaya de Souza 
MENOSSI, Alanna Milano 
ENDO, Gustavo Yuho 
KATO-CRUZ, Érika Mayumi 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A rotatividade configura-se na entrada e saída frequente de funcionários no ambiente organizacional, e isso geralmente acontece pela falta de equilíbrio dos 
acordos entre contratantes e contratados justamente no ato da contratação. É cada vez mais possível encontrar indivíduos que não estão satisfeitos com o que 
o mercado de trabalho oferece. Nesse sentido, o objetivo geral é analisar os principais motivos que levam a rotatividade dos funcionários em instituições 
financeiras de Presidente Prudente/SP. O estudo apresenta uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório e foram realizadas quatro entrevistas com 
gestores dessas instituições, entre públicas e privadas. Para análise dos dados coletados com as entrevistas, fez-se o uso do software Atlas.ti. Os principais 
achados da pesquisa foram que a respeito da rotatividade os entrevistados a visualizam como boas situações, pois quando ocorre significa que o funcionário 
está indo para uma melhor posição dentro da própria instituição; no que se refere a saída dos funcionários, os entrevistados citam a importância das instituições 
possuírem estratégias para que os funcionários continuem nas instituições e os motivem, não somente no aspecto econômico e; por fim, a respeito do perfil 
desejado de profissional, o perfil é que os funcionários sejam comunicativos e saibam trabalhar em equipe. Entende-se como limitação do estudo, o fato de que 
as entrevistas foram realizadas apenas com indivíduos que possuem cargos de gestão dentro das instituições, e coloca-se como importante uma análise também 
sob o ponto de vista dos funcionários que não possuem cargos de gestão. 
Palavras chave: Gestão de pessoas. Planejamento estratégico. Instituições financeiras. 
 
 

Cód. 11848 
HIV/AIDS e a construção do preconceito: considerações da Teoria das Representações Sociais e da Psicanálise 
MARINHO, Vitor de Paula 
MARQUES, Julia 
RIBEIRO, Karla Cristina Rocha 
Universidade de Marília- UNIMAR 
O objetivo deste estudo é contextualizar o preconceito a portadores de HIV/AIDS com as representações sociais atribuídas ao vírus, bem como a ideia de 
finitude evocada pela sorologia positiva para HIV. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa oriunda das Representações Sociais e da Psicanálise. A Teoria 
das Representações Sociais possibilitou elaborar, através de uma perspectiva histórica do HIV/AIDS, como o preconceito e a discriminação foram construídos e 
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sedimentados em nossa sociedade, bem como o receio do vírus e da doença causado pela mídia na forma como abordavam o assunto em suas publicações. A 
literatura freudiana que trata sobre aspectos do diferente, bem como das pulsões de vida e de morte calhou-se necessárias na busca de entender a construção 
do preconceito como sintoma de algo que soa como desconhecido e ameaçador, portanto rechaçado. A interlocução da Psicologia Social com a Psicanálise fez-
se relevante para a possibilidade de uma aproximação mais ampla, sociocultural e psíquica, do assunto tratado neste trabalho. Esperamos que a presente 
pesquisa possibilite discussões indispensáveis em torno das práticas excludentes e de discursos engessados e marginalizantes em nosso funcionamento coletivo 
e individual quando em contato com pessoas portadoras do HIV/AIDS. 
Palavras chave: HIV/AIDS.Representação Social.Preconceito. 
 

 
Cód. 11877 
Impactos do espraiamento no gasto energético com deslocamento: Análise a partir de um estudo comparativo entre bairros 
dispersos e compactos da cidade de Franca/SP 
DAVID, Daniele Caroline 
GARREFA, Fernando 
Universidade Federal de Uberlândia 
As cidades têm se expandido a partir da tendência centro-periferia, ou seja, de forma espraiada, aumentando as distâncias percorridas diariamente pelos 
cidadãos para realização de suas principais atividades, como de consumo, lazer, trabalho e moradia. A partir deste cenário se faz necessário um estudo para 
compreender o padrão de comportamento de viagens, analisando principalmente os deslocamentos diários, relacionando a quantidade de quilômetros 
percorridos e o modal utilizado para que se possa medir o gasto energético, ou seja, a emissão de CO2, com isso confirmar se a cidade dispersa é menos 
sustentável que a compacta. Os resultados esperados são que o modelo urbano espraiado favorece o uso dos modais poluentes, portanto, ao percorrer maiores 
distâncias, mais CO2 é emitido, mostrando a ineficiência sustentável que esta tendência urbanística provoca. A metodologia se baseará em métodos qualitativos 
e quantitativos, a partir de pesquisa teórica bibliográfica, seguida de pesquisa de campo baseada em questionários e aplicativos (quantitativos) e grupos focais 
(qualitativos) e visitas a campo. Depois os dados passarão por tratamento espacial e estatístico por meio do software Qgis e plataforma Qlick. Os objetivos são, 
discutir sobre os modelos urbanos compactos e espraiados, realizar o estudo de caso na cidade de Franca, analisando o impacto do espraiamento na emissão de 
CO2 com deslocamentos diários para confirmação da hipótese. A relevância do estudo é buscar através destes resultados obtidos embasar uma reflexão sobre 
as áreas de expansão urbana da cidade de Franca-SP, contribuindo com a municipalidade a compor ações de planejamento mais eficientes e sustentáveis 
Palavras chave: espraiamento.gasto energético.sustentabilidade. 
 
 

Cód. 11839 
Indústria Farmacêutica e a Biopirataria: a possibilidade de exploração sustentável 
FELÍCIO, Geisa Mariah Bomfim 
BORGES, Thaís Regina Santos Saad 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Entre a descoberta e lançamento no mercado de um novo medicamento, a indústria farmacêutica pode demorar mais de 10 anos e gastar bilhões de dólares em 
pesquisa e desenvolvimento. Por isso mesmo a prática da biopirataria é tão interessante, pois permite que a margem de lucro desta indústria aumente 
significativamente. Por isso os laboratórios farmacêuticos se aproximam das comunidades tradicionais para compartilhar seus conhecimentos tradicionais, 
aprendendo técnicas de extração e produção de um produto e também a sua utilidade.Caso estas comunidades tentem proteger o seu conhecimento, 
encontrarão outra dificuldade. Os direitos de propriedade intelectual visam proteger o patrimônio do inventor, dando a ele o direito de exploração de forma 
exclusiva de seu produto. Porém há a alternativa das empresas se juntarem às comunidades tradicionais para que em conjunto elaborem formas de explorar a 
natureza e lucrarem com isto. Algumas empresas e pesquisadores já visam esta cooperação como algo que pode gerar lucro, então elas exploram a natureza de 
uma forma sustentável, envolvendo a comunidade no plantio e colheita das plantas que a empresa usará para criar o remédio, sendo que no final uma 
repartição dos lucros permite que esta parceria continue. 
Palavras chave: biopirataria. exploração sustentável. farmácia 
 
 

Cód. 11931 
Infecções relacionadas à assistência em saúde: Agravos aos portadores de insuficiência renal 
ANDRADE, Gessica 
BULGO, Danilo Cândido 
SACARDO, Maria Cecília Pereira Dias 
LOPES, Leonardo Guedes 
QUEIROZ, Gabriela Andrade 
PIRES, Regina Helena 
Universidade de Franca - UNIFRAN 
O índice de portadores de Insuficiência Renal Crônica tem aumentado em todo globo, e algo que preocupa instituições de saúde mundiais em relação a 
Insuficiência Renal Crônica são os altos índices de mortalidade e os agravos decorrentes da patologia. Dentre tais agravos, destaca-se o risco de aquisição de 
infecções, que podem ser decorrentes do comprometimento do sistema imunológico e/ou a exposição a agentes infectantes, essa exposição pode ocorrer de 
diversas formas, entretanto, a mais preocupante é quando ocorrem por meio da contaminação de dispositivos médicos, principalmente cateteres, que possuem 
conexão direta com a corrente sanguínea do paciente e podem predispor o surgimento de infecção sistêmica. Face ao exposto o objetivo desse trabalho foi 
realizar levantamento bibliográfico sobre as Infecções Relacionadas à Saúde e os agravos decorrentes da mesma aos portadores de Insuficiência Renal Crônica. 
Para isso ocorreu a busca de artigos sobre o tema na base de dados PubMed, resultando em 16 artigos utilizados. Assim, conclui-se que as Infecções 
Relacionadas à Saúde e a Insuficiência Renal Crônica são um grave problema de saúde pública que ocasionam diversos agravos aos acometidos e estão 
associadas a altas taxas de mortalidade. Entretanto, ambas as patologias podem ser reduzidas e seus agravos minimizados com ações de promoção de saúde, 
vigilância em saúde e disseminação de conhecimento sobre a temática entre acadêmicos, profissionais e comunidade. 
Palavras chave: Insuficiência Renal Crônica, Infecções Relacionadas à Saúde, Infecção Hospitalar 
 
 

Cód. 11878 
Informação e Conhecimento como aspectos influenciadores da Gestão Organizacional 
GUTIERREZ, Vania Cristina Pastri 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
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Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A informação e o conhecimento são importantes insumos para o desenvolvimento das atividades organizacionais. As organizações buscam obter diferentes 
informações e conhecimentos que agreguem diferenciais aos processos realizados. Nessa perspectiva, a gestão da informação e a gestão do conhecimento se 
constituem em um fator fundamental para gerirem distintos tipos de informação e conhecimentos, visando subsidiar ações estratégicas, uma vez que os 
gestores fazem uso da informação e do conhecimento para criarem significado e gerarem conhecimentos que resultem na melhoria contínua e inovação. O uso 
de informação no âmbito do processo decisório é fundamental para a construção de conhecimento e, portanto, para o desenvolvimento das organizações, pois 
assegura a tomada de decisão assertiva e confiável. Nesse contexto, a gestão da informação e a gestão do conhecimento se apresentam como modelos de 
gestão imprescindíveis, uma vez que geram vantagem competitiva. O presente trabalho objetivou analisar como o uso da informação e a construção de 
conhecimento influenciam a gestão organizacional. A metodologia consistiu em um estudo de natureza qualitativa, do tipo exploratório, a fim de analisar os 
conceitos sobre informação e conhecimento nas organizações. Os resultados evidenciaram que a gestão da informação e a gestão do conhecimento contribuem 
para a geração de ideias, inovação, soluções de problemas e diferenciais competitivos. 
Palavras chave: Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento, Gestão Organizacional. 
 
 

Cód. 11811 
Informação e Conhecimento:Reflexões histórico - epistemológicas 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Este trabalho pretende apresentar a trajetória histórico-epistemológica da informação e do conhecimento entre a Idade Média e a Idade Moderna e seus 
desdobramentos na contemporaneidade, demonstrando, enquanto justificativa, que ambos os períodos tiveram seus avanços e retrocessos e que a Ciência não 
é infalível e é marcada por uma gama de métodos e teorias. Diferente do pensamento da maioria das pessoas que ainda concebe a Idade Média como a era das 
trevas, em que não houve conhecimento algum, e a Idade Moderna respaldada pela luz do conhecimento. Ademais, a pesquisa objetiva resolver a questão do 
embate entre empirismo e racionalismo, que marca a Teoria do Conhecimento, apresentando o criticismo de Kant. Como resultado chega-se à conclusão que os 
dois períodos forma importantes na construção do pensamento Ocidental. E coloca-se o criticismo de Kant como a reflexão mais plausível entre empirismo e 
racionalismo. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica, realizada a partir de uma busca de material conceitual nas 
várias bases de dados. Sendo assim, utilizaram-se de bases brasileiras e internacionais. Chegou-se a conclusão que o mito do cientificismo, ratificado pelo 
Positivismo, destaca que o conhecimento científico é perfeito, sempre rumo ao progresso, acreditando-se que a tecnologia desenvolvida pela Ciência é capaz de 
resolver grande parte dos problemas cotidianos. Todavia, essas crenças têm sido questionadas. Por meio da análise epistemológica contemporânea chega-se a 
compreensão de que a Ciência admite erros, o que relativiza o poder ilimitado do conhecimento científico 
Palavras chave: Informação.Conhecimento.Criticismo 
 
 

Cód. 11801 
Information Literacy and Clusters Competitiveness 
OTTONICAR, Selma Leticia Capinzaiki 
FERES, Glória Georges 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
There is information learning in the business context, since every decision depends on information and knowledge. This paper aims to discuss the advantage of 
cluster to small business and to demonstrate the relationship between managers’ information literacy and competitiveness of small business. The 
methodological procedures were developed based on a bibliographical review that contributed to develop the theoretical concept about competitiveness, 
clusters and information literacy. The results show that information literacy influences business competitiveness, therefore it contributes to their survival in the 
market. Information literacy need to be introduced in the activities of small businesses organized as clusters. Through this literacy, information science and 
business management may develop interdisciplinary researches focused on the phenomena related to information and knowledge. 
Palavras chave: Information Literacy. Clusters. Small Business. Competitiveness. Electronic Industry. 
 
 

Cód. 11920 
Instrumentos de Gestão de Documentos em Arquivos Públicos 
LEATI, Roberta Alcalde 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Apresenta um estudo teórico sobre a importância das políticas públicas arquivísticas para os Arquivo públicos, como instrumentos para a gestão e o acesso à 
informação em nível municipal. Entende-se que a ausência de gestores conscientes da importância de um arquivo municipal e de uma gestão de documentos 
eficiente prejudica o desenvolvimento da sociedade. Por esse motivo é necessário que sejam desenvolvidos instrumentos para implantação de arquivos 
municipais, com arquivistas capacitados, tendo um arquivo com infraestrutura adequada, garantindo que a administração pública total acesso e participação do 
cidadão na sua atividade administrativas. Por isso, o objetivo deste trabalho é apresentar quais instrumentos são requisitos para um desenvolvimento eficaz de 
gestão de documentos. Também identificaremos os conceitos de arquivo e os princípios que regem seu bom funcionamento. Por fim, analisaremos a 
importância de se possuir um arquivo municipal, demonstrando a eficácia dos instrumentos de gestão em um arquivo público. A pesquisa é caracterizada como 
qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Os procedimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica, visando identificar na literatura 
questões relativas aos temas abordados, e a pesquisa sobre os instrumentos documentais, dentro dos arquivos públicos, buscando analisar quais os pontos 
principais para atingir a melhor gestão de documentos. Como resultados apresentam-se as características dos Planos de Classificação e da Tabela de 
Temporalidade como instrumentos necessários à gestão de documentos em âmbito municipal. 
Palavras chave: Gestão de documentos, Arquivos municipais, Planos de Classificação, Tabelas de Temporalidade. 
 
 

 
 
 
 



 
 

29 

 

Cód. 11788 
Jogos de empresas e a gamificação do ensino: potencialidades e limitações 
STOCCO, Lucas Conde 
FRANQUEIRO, Nathália Santos 
CORDEIRO JUNIOR, Edson Carlos 
LOPES, Fernanda Cristina Costa 
Universidade Federal de Uberlândia 
A utilização de jogos de empresas contribui para que estudantes possam vivenciar um ambiente complexo envolvendo processos de tomada de decisão em que 
aprendem de forma interativa à medida que esses possuem a finalidade de contribuir para a formação de futuros profissionais. O objetivo deste trabalho é 
encontrar as potencialidades e limitações relacionadas a aplicação da metodologia jogos de empresas. Para tanto, foram feitas entrevistas semiestruturadas 
com 11 docentes de uma Instituição de Ensino Superior Pública situada no Triângulo Mineiro, no curso de Gestão Comercial. Algumas potencialidades como 
simulação da realidade, melhor absorção do conteúdo e ligação entre teoria e prática puderam ser observadas. As limitações estão vinculadas, principalmente, a 
falta de tempo e recursos para sua utilização. 
Palavras chave: Estratégias de ensino. Metodologias ativas. Jogos de Empresas 
 
 

Cód. 11862 
Matemática e mágica: Ensino aprendizagem das operações aritméticas fundamentais – Contribuições da Psicologia da Educação 
FERREIRA, Beatriz Reis 
MELO, Mariana Humenhuck 
MACHADO, Edneia 
ALVES, Renata Farche 
Faculdade Única de Ipatinga- Instituto PROMINAS 
O presente trabalho tem como intuito conhecer opiniões de professoras e alunos, regentes e estudantes, respectivamente, das turmas do 6° e 7° anos do ensino 
fundamental II sobre uso de metodologias para o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem das operações aritméticas fundamentais por meio de 
uma oficina pedagógica de “matemágica”, seguida de levantamento de opiniões correspondentes. A coleta de dados, utilizou-se de uma abordagem quali-
quantitativa, com caráter exploratório-descritivo, a partir da elaboração e aplicação de questionários aplicados a alunos e professoras do 6° e 7° anos do ensino 
fundamental da Escola Estadual General Carneiro, localizada na cidade de São Roque de Minas/MG. A discussão dos resultados relacionou dados com teoria. A 
proposta desenvolvida trouxe as contribuições da psicologia da educação embasadas nos pressupostos de Vygostky. Assim, implicou-se que o professor 
representa um agente capaz de usar recursos metodológicos diferenciados para promover o desenvolvimento potencial e real dos alunos por meio da mediação. 
Palavras chave: Matemática. Mágica. Vygostky 
 
 

Cód. 11837 
Maternidade e cárcere: as consequências do aprisionamento para mulheres e seus filhos nascidos na prisão 
BONATO, Patrícia de Paula Queiroz 
VENTURA, Carla Aparecida Arena 
SOUZA, Indanaiara Margarida Mascarenhas dos Santos 
Faculdade São Luís de Jaboticabal 
O presente trabalho apresenta como objetivo descrever as consequências relatadas na literatura quanto à maternidade no contexto prisional, especificamente 
sobre os benefícios e prejuízos resultantes às presas gestantes e lactantes e também ao desenvolvimento humano das crianças que nascem e convivem com 
suas mães em presídios. Para tanto, foram analisados os principais dispositivos normativos em vigor no Brasil que asseguram os direitos relacionados à 
maternidade nas prisões, que foram contrapostos à realidade prisional, majoritariamente deficitária no que tange à estrutura e aos serviços necessários para a 
manutenção saudável das presas com seus filhos e filhas. Tamanha é a importância e atualidade do tema que, em 2014, foi instituída a Política Nacional de 
Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional – PNAMPE e, recentemente, a Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143641, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar a todas as presas mães de crianças de 
até 12 anos ou gestantes, o que sinaliza para a necessidade de um estudo sobre essa realidade, bem como sobre os desafios atuais a serem enfrentados no 
contexto do nascimento em prisão. Trata-se de pesquisa documental e bibliográfica, na qual foram utilizados relatórios governamentais para o levantamento de 
dados sobre a realidade de aprisionamento feminino no Brasil, bem como publicações de estudos científicos de diversas áreas (enfermagem, educação, 
psicologia) relatando os impactos do aprisionamento de crianças na primeira infância, bem como os efeitos dessa relação para as respectivas mães. 
Palavras chave: Prisões. Maternidade. Conseqüências 
 
 

Cód. 11884 
Mediação da informação em bibliotecas escolares: percepção dos seus modos de ocorrência 
SILVA, Rafaela Carolina da 
ARAÚJO, Leda Maria 
NASCIMENTO, Francisco Arrais 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
BRITO, Jean Fernandes 
JESUS, Miriam Fernandes de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A história do Brasil é marcada por entraves educacionais e defasagem na leitura. Os estados brasileiros não cumprem a legislação e não há bibliotecários nas 
escolas públicas. Então, o problema de pesquisa parte da questão: como ocorrem os processos de mediação da informação nas bibliotecas escolares? Assim, o 
objetivo geral desta pesquisa foi verificar como se dá o processo da mediação da informação nas bibliotecas escolares públicas e particulares. Para tanto, foi 
estabelecido o método Pesquisa Bibliográfica para o desenvolvimento de um estudo qualitativo e exploratório, realizado a partir da recuperação de artigos que 
tratassem da temática, na base de dados Scopus. Como resultado, percebeu-se que, mesmo o Brasil sendo o segundo país que mais trata da mediação da 
informação em biblioteca escolar em quantidade de artigos publicados, o processo de mediação nas escolas públicas é prejudicado pela ausência do 
bibliotecário. Concluiu-se que o descumprimento da Lei Federal 12.244 torna díspare a realidade das bibliotecas escolares nas escolas públicas quando 
comparadas com as privadas. 
Palavras chave: Biblioteca escolar. Mediação da Informação. Bibliotecário escolar. 
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Cód. 11883 
Memória e Redes Sociais: Algumas reflexões 
GONÇALVES, Caio Fabio Moreira 
VERONEZ JÚNIOR, Wilson Roberto 
SANTOS JÚNIOR, Edmilson Alves dos 
LIMA, Graziela dos Santos 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A ideia de rede não é necessariamente nova. Ela pode ser entendida a partir das primeiras relações entre seres humanos e da formação de comunidades para a 
sua sobrevivência. Entendida como uma interconexão entre pessoas, com as novas tecnologias e a criação de ciberespaços, o conceito de rede foi ressignificado 
aproximando pessoas que não ocupavam o mesmo espaço no ambiente físico mas que se interconectam com a internet, criando novos fluxos de comunicação. 
A interação entre diversos indivíduos nas Redes Sociais Online gera inúmeras informações e registros nas mais variadas formas (textuais, imagéticas e 
audiovisuais) com diversas finalidades, inclusive como meio de construção de memória. O trabalho tem como objetivo discutir a noção de memória nas redes 
sociais, abordando as noções de memória a partir de Pollak (1989;1992) e Smolka (2000); noção de lugar de memória a partir de Nora (1993); e as noções de 
“redes sociais” e “memória nas redes sociais” a partir dos trabalhos recuperados na BRAPCI. Por fim, consideramos que a discussão envolvendo memória e 
Redes Sociais Online é um debate recente, necessitando que os profissionais de informação passem a analisar este fenômeno social, de forma a contribuir com a 
preservação da memória em ambientes digitais. 
Palavras chave: Memória. Ambientes Digitais. Redes Sociais. 
 
 

Cód. 11791 
Método de pesquisa Estudo de Caso 
BARBOSA, Everaldo Henrique dos Santos 
MORAES, Cassia Regina Bassan de 
PEDERSOLI, Ana Clara Leite 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A metodologia de pesquisa é uma maneira consistente que o pesquisador pode demonstrar e aplicar intuições, presunções e conceitos na prática, a fim de 
evidenciar resultados em suas diferentes performances. O método Estudo de Caso permite que o pesquisador esteja em contato retilíneo entre o conceito e a 
prática. Partindo destes pressupostos, o problema de pesquisa do presente artigo consistiu em responder a seguinte questão: Qual a influência do método de 
pesquisa Estudo de Caso? Assim, o objetivo do estudo é analisar e demonstrar as possibilidades e a maneira mais indicada de aplicação dos procedimentos 
metodológicos para a efetivação da aplicabilidade do método Estudo de caso. A metodologia de pesquisa é bibliográfica, de caráter descritivo-exploratório, de 
natureza qualitativa. Os resultados apontaram que o método Estudo de Caso é aplicável de maneira evidente quando o pesquisador deseja adquirir mais 
consistência nos resultados, pois a triangulação, o qual a metodologia permite, demonstra os resultados da pesquisa por diversos ângulos para melhor 
entendimento dos resultados. Dessa maneira, entende-se que o método demonstrado é multidisciplinar, podendo ser aplicado em diversas áreas do saber, por 
ser um estudo descritivo e exploratório e de caráter de abrangência qualitativo e quantitativo 
Palavras chave: Metodologia de Pesquisa. Pesquisa Científica. Procedimentos. 
 
 

Cód. 11929 
Movimento Consumerista: Estudo das conquistas do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais 
MADEIRA, Lauriane Rezende 
COELHO, Ana Paula de Fátima 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
Embora o consumo tenha sempre acompanhado o ser humano ao longo de sua evolução e desenvolvimento, as relações de consumo ganharam novos 
contornos e reflexos nos últimos séculos pelo acompanhar de leis cada vez mais especificas e contextualizadamente elaboradas. Toda essa evolução na 
legislação consumerista perpassa inegavelmente pelas lutas sociais, inúmeros movimentos consumeristas se desenvolvem no mundo.no Brasil, também não há 
como desatrelar o surgimento de leis de consumo dos movimentos sociais que ganham corpo no caminho da redemocratização do país a partir de meados da 
década de 1970. Dentre tais movimentos que muito auxiliam no despertar da consciência consumerista brasileira, se apresenta em Minas Gerais o Movimento 
das Donas de Casa e Consumidores: MDC-MG. No Brasil podemos afirmar que, o que hoje conhecemos como Direito do Consumidor, se apresenta como reflexo 
de diversificados movimentos sociais, tendo como ponto elementar o diálogo direto com a população consumerista, como a atuação do movimento das Donas 
de Casa. Contudo a pesquisa se estrutura na análise do movimento consumerista aliada às lutas sociais, tendo como base a representatividade. Destacando 
também a luta das mulheres em defesa dos consumidores. Por meio da pesquisa bibliográfica com bases primárias e secundárias o artigo se estrutura através de 
uma linha de tempo onde as conquistas do MDC-MG caminham atreladas a consolidação da legislação consumerista. Nesta senda o Direito do Consumidor se 
legitima ao lado do exercício da cidadania e movimento social se perfaz também com a busca pela equidade nas relações de consumo. 
Palavras chave: Consumidor. Movimentos Sociais. Movimento das Donas de Casa. 
 
 

Cód. 11810 
O adoecimento e a dor no contexto prisional: uma aproximação à tortura institucional 
BONATO, Patrícia de Paula Queiroz 
VENTURA, Carla Aparecida Arena 
Faculdade São Luís de Jaboticabal 
A realidade de (crescente) encarceramento em massa verificada no Brasil amplia, ano a ano, a endemicidade desses locais de privação de liberdade que, somada 
a alguns fatores de ordem estrutural, como arquitetura inadequada, baixa ou nenhuma ventilação nas celas, reduzida luminosidade, má nutrição, uso de drogas 
associado ao sedentarismo e insalubridade, aumenta exponencialmente o risco de agravos à saúde não apenas dos detentos, mas também de seus familiares 
que periodicamente os visitam, dos agentes e demais profissionais que trabalham nos complexos prisionais. Tamanha é a dimensão do problema que, 
recentemente, a relatoria especial de Direitos Humanos da ONU alertou para o fato de que o Brasil é um dos países que encarcera nas piores condições do 
mundo. Considerando que a população carcerária é, incontestavelmente, uma população vulnerável, que demanda vigilância e intervenções durante a execução 
da pena, o presente trabalho busca apresentar uma radiografia atual da saúde prisional no Brasil, identificando as principais deficiências do sistema para, ao 
final, interpretar os dados à luz do conceito de tortura institucional. Busca-se, com isso, não a proposição de uma responsabilização objetiva dos agentes 
estatais, mas sinalizar para o fato de que a omissão do Estado no atendimento de saúde dos presos, ocasionando agravos ou adoecimentos, guarda pontos de 
aproximação com a prática de tortura, o que é inadmissível no contexto do Estado Democrático de Direito, especialmente após a instituição do Sistema Nacional 
de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil após a promulgação da Lei n. 12.847/13. 
Palavras chave: Saúde prisional. Adoecimento. Tortura institucional. 
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Cód. 11812 
O benefício do auxílio-reclusão: Reflexões críticas sobre o benefício como política social e como agente efetivador do princípio da 
dignidade humana 
NEIVA, Tamara Rita Servilha Donadeli 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O benefício do auxílio-reclusão é um benefício previdenciário destinado a amparar os dependentes do segurado de baixa-renda que esteja na prisão (assim 
entendida como qualquer forma de restrição de liberdade imposta pelo Estado). Possui natureza jurídica de Direito Social e, como tal, é implementado por meio 
de uma política social, cuja finalidade maior é obstar o ciclo de violência e marginalização causado pelo encarceramento decorrente da prática criminosa e 
garantir o mínimo de dignidade aos dependentes do preso. Nesse contexto, o presente artigo tem por objetivo trazer reflexões críticas sobre a efetividade do 
benefício do auxílio-reclusão, como política social garantidora do princípio da dignidade humana, previsto em nossa Constituição Federal, como um dos 
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. 
Palavras chave: Previdência social, auxílio-reclusão, política social 
 
 

Cód. 11940 
O Brasil frente ao sistema regional de proteção aos Direitos Humanos e suas condenações na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos 
LIMA, Luiz Henrique 
SILVEIRA, Maysa Andrade Lemos 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
O presente artigo busca realizar uma análise bibliográfica sobre as três últimas condenações do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo 
elas os casos Vladimir Herzog, Nova Brasília e Índios Xucuru. O texto apresenta, de forma sucinta, as três situações que foram amplamente vinculadas pelos 
veículos midiáticos, nas quais o país figurou como réu em virtude de falhas ou omissão ao investigar e tomar medidas preventivas nos casos em espeque. 
Ressalta-se que nos casos da Favela Nova Brasília e Índios Xucuru, o descaso com populações de extrema vulnerabilidade é nítido, enquanto no caso Herzog, é 
possível observar forte abuso de autoridade durante um dos momentos mais sombrios da história brasileira, compreendido entre os anos de 1964 e 1985 e 
conhecido como “Ditadura Militar” ou, para alguns, “Ditadura Civil Militar”. Importante frisar que o trabalho, como função principal, procura estabelecer certa 
linha de pensamento: mesmo o Brasil sendo um país democrático, ainda nos deparamos com inúmeras práticas injustas e desiguais que muitas vezes precisam 
ser encaminhadas a um órgão internacional de Justiça, além da jurisdição pátria, para que sejam reconhecidos aqueles direitos que um dia foram, e continuam 
sendo, suprimidos, sendo certo que na maioria das vezes figuram como vítima as classes sociais mais vulneráveis. 
Palavras chave: Justiça Social. Direitos Humanos. Corte Interamericana 
 
 

Cód. 11894 
O capitalismo de uma sociedade descapitalizada 
SILVA, Maria Carolina Moraes 
SANTARÉM, Vinícius 
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF 
O presente trabalho tem como escopo expor e analisar os conceitos de superendividamento, iniciando pelo tratamento dado pelo ordenamento jurídico francês, 
no “Code de la Consommation”, aliado a textos de renomados autores que há muito se debruçam sobre temas concernentes a sociedade capitalista e os meios 
de consumo. Diante da base teórica, serão apresentados e explorados dados recentes sobre a questão do superendividamento no Brasil e a atual situação 
financeira das famílias em relação a problemas de inadimplência para, em seguida, serem expostos pontos relevantes do Projeto de Lei nº 3515/2015, que 
propõe alterações ao Código de Defesa do Consumidor, incluindo a previsão de tratamento e prevenção ao superendividamento. 
Palavras chave: Superendividamento.Direito do Consumidor.Projeto de Lei nº 3515/2015 
 
 

Cód. 11790 
O capital social no compartilhamento de informação e conhecimento: um enfoque na competência em informação 
OTTONICAR, Selma Leticia Capinzaiki 
SOUZA, Leonardo Pereira Pinheiro de 
BIAGGI, Camila de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Os indivíduos precisam ser competentes em informação para criticar o conhecimento, principalmente aquele advindo da socialização. Essa socialização ocorre 
pelas relações do capital social da organização, ou seja, os profissionais. O objetivo é compreender como o capital social das empresas, exercido por meio de 
suas relações com fornecedores, clientes, concorrentes e stakeholders contribui para a obtenção de informação e conhecimento. A pesquisa possui abordagem 
multidisciplinar, à medida que necessita de conceitos da área da Ciência da Informação e da Gestão Empresarial. A metodologia envolveu uma revisão 
sistemática da literatura sobre capital social e competência em informação voltado ao compartilhamento de informação e conhecimento. Essa revisão foi 
realizada em base de dados científicas nacionais e internacionais. Os resultados apontam que há ainda uma lacuna de conhecimento a respeito da competência 
em informação e do capital de maneira inter-relacionada. Os artigos selecionados pela RSL não conectados as temáticas diretamente, porém apresentaram 
conceitos presentes em ambas as temáticas. A literatura demonstrou que os indivíduos mediadores de conhecimento, parte integrante do capital social, 
necessitam saber como acessar, avaliar e usar a informação de maneira crítica, isto é, precisam ser competentes em informação. 
Palavras chave: Capital Social. Competência em Informação. Compartilhamento de Informação e Conhecimento. 
 
 

Cód. 11924 
O Direito Alternativo à luz da teoria de Antônio Gramsci 
SANTOS, Rafael Araujo dos 
BRITO, Emanuele Seicenti de 
Faculdade de Educação São Luís 
O que se objetiva neste trabalho é, em primeiro lugar, criar uma reflexão para o jurista de que é perfeitamente plausível pensar um direito alternativo de cariz 
democrática, porém, comprometido com a transformação política da sociedade; e, em segundo lugar, proporcionar estratégias de articulação e percepção do 
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social. O método de urdidura utilizado neste artigo prioriza a dialética e tem como fonte principal teóricos da Filosofia Crítica do Direito, tais como o filosofo 
italiano Antônio Gramsci. Manipula-se para tal, uma gama de pensadores da propedêutica jurídica e, muito embora, trate-se de uma revisão de literatura, este 
estudo se mobiliza para um desenvolvimento perene de novas proposições teóricas, aplicáveis em qualquer contexto em que haja uma série de pessoas 
organizadas buscando direitos coletivos e sociais. Portando, a conclusão deste estudo vislumbra o direcionamento teórico para aqueles que querem se municiar 
de uma teoria crítica do direito, perfeitamente aplicável e absolutamente comprometida com a comunidade em que habita. 
Palavras chave: Direito alternativo. Teoría crítica do direito. Antonio Gramsci. 
 
 

Cód. 11930 
O Direito como Construtor Social: Contribuições da Psicologia 
MADEIRA, Lauriane Rezende 
ALVES, Renata Farche 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
O Direito se perfaz na sociedade em que habita, sendo um meio regulatório e legitimador de ações inerentes ao homem. É colocado como ordem para regular a 
primazia da Dignidade da Pessoa Humana. Nesta senda o formato técnico e teórico enraizado dentro dessa ordem social, são questionáveis. A psicologia jurídica 
por sua vez trás realces novos a concepção burocratizada desse instituto. O presente artigo se propõe a fazer uma ponte entre o ensino jurídico e as 
contribuições da psicologia nessa construção. Fomentando a discussão dos fins sociais articulados ao Direito enquanto ciência disseminada pela formação 
acadêmica em seus parâmetros de ensino. Desta forma, eleva os princípios estabelecidos pelo Direito além da formação teórica de profissionais que buscam a 
aplicabilidade técnica dos seus meios, em diversas instâncias legitimadas para sua abrangência. Abordando também como a psicologia legitima a relações em 
sociedade e o Direito as regulamenta, e a relação de complementaridade desses dois institutos é cerne desta proposição. Dentro da metodologia bibliográfica, 
através de revisão literária se estabeleceu a compreensão dos elementos teóricos para fundamentar a análise do tema proposto: a relação entre Direito e a 
Psicologia no ensino jurídico. Utilizou-se a pesquisa exploratória ao apresentar pontuações e vertentes para uma formação jurídica social alinhada ao cunho 
coletivo, que vise desenvolvimento e fortalecimento comunitários, somados a visão dogmática dada em sua prática didático pedagógica. 
Palavras chave: Direito. Psicologia Jurídica. Ensino Jurídico. 
 
 

Cód. 11807 
O efeito da restrição de frutose na dieta e a prática de exercício físico resistido como estratégia promotora de saúde em indivíduos 
com esteatose hepática não alcoólica 
FREITAS, Carolina Cristina de 
SANTOS, Raquel Alves dos 
Universidade de Franca - UNIFRAN 
A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma manifestação da síndrome metabólica, sendo caracterizada pelo acúmulo de gordura no fígado. O 
elevado consumo de gorduras, açúcares e o sedentarismo podem levar à progressão da doença. Mundialmente a prevalência da DHGNA é cerca de 20% na 
população. O consumo de frutose tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, especialmente na forma de xarope de milho, em bebidas adoçadas e 
alimentos processados com adição de frutose, junto à incidência da obesidade. Estudos indicam que a frutose pode ser um carboidrato com alto potencial 
obesogênico quando comparado a outros açúcares, pois seu metabolismo influencia a lipogênese de novo mais fortemente que o excesso de gordura na dieta, 
sendo a lipogênese de novo a anormalidade central da DHGNA. A frutose promove o aumento de triacilgliceróis nos hepatócitos, e alterações no perfil lipídico 
que quando associados a uma resposta inflamatória poderá desenvolver resistência insulínica. Modificações no estilo de vida continuam ser a terapia 
fundamental no seu tratamento, com a inclusão de uma dieta equilibrada e exercícios físicos. Vários estudos têm indicado que o exercício físico promove a 
diminuição nos índices das aminotransferases, triglicerídeos intra-hepáticos e peso corporal. Esse projeto de pesquisa tem por objetivo avaliar o efeito da 
restrição de ingestão de frutose por meio da alimentação bem como da atividade física resistida em pacientes com a doença. Será aplicado o teste Instrumento 
Abreviado de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-Bref), assim como as análises antropométricas e bioquímicas. 
Palavras chave: Esteatose hepática. Frutose. Obesidade. Exercício Físico. 
 
 

Cód. 11865 
O Estado Brasileiro e as Políticas Econômicas: desenvolvimento em perspectiva histórica 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de 
BRAGA FILHO, Hélio 
ENGLER., Helen Barbosa Raiz 
POUSA, Jonatan 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O presente trabalho debate a aplicação das filosofias de política econômica na história brasileira. Buscou-se compreender, no contexto nacional, a aplicação das 
teorias capitalistas que versam sobre a participação mínima do Estado na economia e sobre o papel estratégico que o Estado tem no Desenvolvimento do país. 
Para debatermos a eficiência da aplicação de cada uma destas filosofias, foi utilizado o crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB). Como fragilidade esta 
pesquisa tem a falta de séries históricas de indicadores sociais, que foram usados pontualmente. Nesta análise, pudemos constatar que, em relação ao 
crescimento do PIB, que os períodos em que as políticas econômicas tiveram maior participação do Estado na economia o desempenho foi melhor, apesar das 
contradições persistentes no interior da economia brasileira, como a desigualdade social. 
Palavras chave: Liberalismo; Intervencionismo; Contradições 
 
 

Cód. 11901 
O Investimento na Responsabilidade Social Empresarial; o Terceiro Setor e a Inovação em Sustentabilidade 
MORAES, Emerson de 
GUERRA, José Alfredo de Pádua 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni FACEF 
O artigo trata das questões da Responsabilidade Social Empresarial tendo como influenciador o Terceiro Setor. Inovação Terceiro Setor são temas recorrentes no 
contexto atual e caminham paralelamente na busca de soluções aos problemas sociais, através de novas estratégias, conceitos, e processos desenvolvidos para 
atendimento das necessidades sociais, sendo grupo, comunidade, ou sociedade em geral. A relevância do estudo destaca a contribuição do Terceiro Setor não 
apenas como uma ferramenta de ajuste social, mas com potencial mais fortalecido na economia, com geração de renda e participação econômica no país. Suas 
conquistas e crescimento ao longo dos anos são evidentes e, revelam, entre outros aspectos, os limites governamentais, a cada dia, incapacitados de solucionar 
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os problemas fundamentais e básicos da maioria da população. A metodologia utilizada para a realização desse estudo foi uma pesquisa bibliográfica, com 
consulta em sites eletrônicos, artigos científicos, dissertações e demais fontes sobre a temática. O objetivo do estudo foi destacar a importância do investimento 
em responsabilidade social empresarial com a participação do Terceiro Setor tratando das questões relacionadas a cidadania, inovação e sustentabilidade. A 
pesquisa comprovou a importância e a validade do investimento em Responsabilidade Social Empresarial, que tal recurso não deve ser visto ou compreendido 
como um encargo, mas pela ótica de ganhos obtidos e que podem ser revestidos em valor econômico direto, simultâneo ao cumprimento de objetivos sociais e 
ambientais. Considera-se ainda, que as ações sociais valorizam a empresa, ajudam na evolução, na contribuição com a ética e com a sustentabilidade social e 
ambiental. 
Palavras chave: Responsabilidade Social Empresarial.Terceiro Setor.Sustentabilidade. 
 
 

Cód. 11803 
O papel dos fluxos informacionais e da mediação da informação no desenvolvimento de software 

SOUZA, Leonardo Pereira Pinheiro de 
ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de 
MORAES, Cassia Regina Bassan de 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Os softwares são imprescindíveis para o processamento de dados e sobrevivência das organizações contemporâneas. Estes são construídos em equipes 
multiespecializadas, utilizando fluxos informacionais formais, constituídos de documentações, e informais, referentes à socialização de saberes tácitos. Esses 
fluxos são mediados implícita e explicitamente, visando a apropriação da informação e execução eficiente do trabalho. Objetiva-se identificar as atividades de 
desenvolvimento de software, os fluxos informacionais relacionados e os processos de mediação sobre estes, evidenciando êxitos e lacunas nessa relação. Como 
procedimentos metodológicos, efetuou-se um estudo de caso de abordagem qualitativa, por meio de entrevistas com um gestor e colaboradores de um 
empresa de software do município paulista de Marília, verificando características da relação desses sujeitos com a informação. Constatou-se lacunas nos fluxos 
informacionais formais por inconsistências documentais, limitando o sucesso de estratégias de mediação implícita. Apurou-se que as inconsistências referidas 
levam os profissionais a recorrerem aos fluxos informacionais informais, explícita e oralmente mediados por colegas e clientes. Assim, cada indivíduo torna-se 
um mediador em potencial, numa rede sociocomunicacional. Verificou-se a existência de uma cultura organizacional colaborativa, que impulsiona a livre 
socialização de informações e conhecimentos. Recorre-se também à Internet para a resolução de problemas e atualização profissional, por meio de fluxos 
informais, mediados implícita e explicitamente. Conclui-se que há necessidade de consistência na documentação de projetos em geral, possibilitando eficiência 
no trabalho e manutenibilidade de software. É preciso também conscientizar os colaboradores da importância do aprendizado sobre a dinâmica organizacional, 
para melhorar a documentação de requisitos e a comunicação com o cliente. 
Palavras chave: Desenvolvimento de software, Fluxos informacionais, Mediação da Informação 
 
 

Cód. 11806 
O processo coletivo como instrumento pacificador do conflito existente no Parque Nacional da Serra da Canastra 
OLIVEIRA, Zaíra Garcia de 
BUENO, Carolina de Castro 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
A criação do Parque Nacional da Serra da Canastra e posterior edição de um Plano de Manejo buscando regularizar a sua situação fundiária resultou em um 
conflito de grande complexidade, onde diversos interesses tentam encontrar um meio de solução. Assim, considerando a complexidade do conflito e sua 
existência a mais de quarenta anos faz-se necessário a busca por uma solução efetiva. Uma Ação Civil Pública foi proposta em 2014 buscando proteger alguns 
desses interesses em discussão e deve ser analisada sob o prisma dos processos coletivos. O principal objetivo é analisar a capacidade deste processo coletivo se 
tornar um instrumento pacificador do conflito envolvendo o parque. Utilizou-se como metodologia a abordagem qualitativa e o método dedutivo, com 
procedimentos de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental. Após análise dos dados coletados foi possível observar importantes procedimentos 
utilizados no processo, como as audiências públicas de conciliação, a criação de uma comissão da verdade e a determinação de perícia antropológica. Ainda, 
identificou-se grandes avanços na tratativa do conflito originados pelo processo, como a realização de um acordo entre as partes, a decisão liminar autorizando 
a retomada de algumas atividades em parte da área do parque, e o reconhecimento através de perícia da tradicionalidade da comunidade que reside na área 
não regularizada do parque. Com isso, é possível concluir que este processo coletivo é capaz de se tornar um instrumento pacificador deste conflito, porém, é 
imprescindível a cooperação de todos os envolvidos no conflito para que se chegue a uma solução definitiva e efetiva. 
Palavras chave: Processo coletivo. Parque Nacional da Serra da Canastra. Direitos coletivos. 
 
 

Cód. 11915 
O processo de envelhecimento e a intersetorialidade das políticas sociais para o atendimento ao idoso: os casos do Brasil e da 
Espanha 
LIPORONI, Andréia A. R. Carvalho 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O processo de envelhecimento deve considerar os determinantes classe, raça, gênero e etnia em sua perspectiva multidimensional, pois as pessoas vivenciarão 
a velhice de acordo com o contexto de trabalho e vida de sua trajetória pessoal. Ou seja, o processo de envelhecimento das frações da classe trabalhadora está 
intrinsecamente ligado à produção da riqueza produzida. O mesmo acontece se considerarmos os países. Estes apresentam taxas de esperança de vida muito 
diferentes, se considerarmos os países de capitalismo periférico (representados neste artigo pelo Brasil) e países de capitalismo central (representado pela 
Espanha) e, seguramente, é possível apontar que as políticas de proteção social também se mostram diferentes. O presente artigo apresenta dados de uma 
pesquisa realizada no ano de 2019, financiada pela Fundação Carolina/Espanha, cujo objetivo foi compreender a intersetorialidade das políticas de saúde e de 
assistência social para o segmento idoso, tendo como contexto os dois países representados por duas cidades (uma de cada país) de grande porte. A pesquisa se 
caracteriza como bibliográfica, documental, pesquisa de campo e envolveu 04 (quatro) entrevistas com professores/profissionais da área de 
envelhecimento/políticas sociais sendo 02 do Brasil e 02 da Espanha. 
Palavras chave: política de saúde. política de assistência social. intersetorialidade. 
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Cód. 11913 
O Processo de Transformação em um Grupo Sociodramático com crianças Institucionalizadas: Estudos de Casos Múltiplos 
ALMEIDA, Gabriela Maia de 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
A literatura aponta as consequências de um serviço de acolhimento de crianças e adolescentes que foram retiradas de seus lares, que deveria ser transitório e 
provisório, mas que na maior parte das vezes se transforma em uma situação duradoura. Além disso, aborda as características do contexto familiar no qual essas 
crianças e adolescentes estão inseridos. Observou-se que o abrigamento provoca tristeza, solidão, agressividade e a busca pelo afeto da família, bem como o 
sentimento de não pertencer a nenhum lugar. O trabalho é caracterizado como uma pesquisa qualitativa e adotou o estudo de casos, para entender e 
compreender o universo de significados, sentimentos e valores, de duas crianças e de um adolescente de uma instituição de acolhimento de Franca-SP. Os 
participantes faziam parte da oficina de Arte Lua Nova da mesma cidade, que oferece trabalho de grupo sociodramático com a ecoarte, o teatro espontâneo, a 
vivencias de papéis, o brincar na natureza, a dança, a escultura e a pintura. As transcrições das sessões realizadas nos anos de 2017 e 2018 ocorreram no 
período que as crianças estiveram no grupo. Os resultados da pesquisa constataram que houve transformações. O participante Matheus encontrou conexão 
com a vida na natureza, a participante Maria na troca de afetos e criando vínculo e, o participante Vitor expressando a sua agressividade. O grupo 
sociodramático é compreendido como transformador para crianças e adolescentes em situação de abrigamento, porque dá possibilidade de vivenciar 
experiências, elaborar dores e conflitos, buscando novas formas de se relacionar. 
Palavras chave: Criança institucionalizada. sociodrama. estudo de casos múltiplos. 
 
 

Cód. 11936 
Os aplicativos de delivery de comida como facilitadores da comunicação empresa-consumidor 

STECCA, Rodrigo da Silva 
MACHADO, João Guilherme de Camargo Ferraz 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O objetivo do trabalho foi analisar como os aplicativos de delivery de comida, enquanto inovações de marketing, auxiliam a comunicação das empresas com o 
consumidor, por meio da utilização da tecnologia, que facilita o acesso, tanto do consumidor, quando busca o produto ou serviço que deseja, quanto da 
empresa, quando deseja chegar até seu público alvo. Para isso, foi apresentado como os aplicativos de delivery de comida contribuem ou facilitam para que essa 
comunicação ocorra, mais especificamente buscou-se descrever as características dessa ferramenta encontradas e sua aplicação foi exemplificada. Para atender 
aos objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, onde foram analisadas bases de dados científicas e revistas renomadas nas áreas 
estudadas. Os resultados obtidos mostraram que os aplicativos de delivery de comida, enquanto ferramentas inovadoras de marketing, se bem utilizados, 
possibilitam maior satisfação, tanto no processo de compra, quando no processo de comunicação entre empresa e consumidor, proporcionando maior 
facilidade de acesso às informações, bem como maior facilidade no acesso aos produtos. 
Palavras chave: Aplicativo delivery de comida, inovação de marketing, comunicação com o consumidor. 
 
 

Cód. 11900 
O serviço social e a reforma trabalhista de 2017: uma reflexão do papel do assistente social na luta contra os desmontes dos direitos 
trabalhistas 
SANTOS, Élica Batista dos 
SOUZA, Evana Barros Pereira 
PIMENTEL, Rosalinda Chedian 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
A presente pesquisa tem como objetivo analisar o trabalho do Serviço Social em Franca/SP após as alterações sofridas na Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT) com a Reforma Trabalhista, aprovada em 2017. Discute-se no primeiro momento, as novas configurações da categoria trabalho a partir da década de 1970 
com o processo de reestruturação produtiva, em especial no Brasil cujo processo se intensifica com a politica neoliberal e a abertura econômica ocorrida nos 
anos de 1990, o que acarretou transformações no processo produtivo e, consequentemente, no modo de vida da classe trabalhadora. Pretende-se, também, 
analisar os desdobramentos do trabalho profissional do Serviço Social após a reforma trabalhista e os rebatimentos no seu exercício profissional. A metodologia 
está alicerçada em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental tais como reportagens, jornais impressos e on line, entre outros, e, ainda, na coleta de dados 
empíricos a partir da pesquisa de campo, a qual se dará por meio da técnica de entrevista o instrumental de entrevistas semi-estruturadas. A escolha dos 
sujeitos da pesquisa ocorrerá a posteriori, mas deverá compreender assistentes sociais e representantes dos sindicatos da cidade de Franca/SP. 
Palavras chave: Reforma Trabalhista. Mundo do Trabalho. Serviço Social. 
 
 

Cód. 11943 
Os jogos de linguagens de wittgeinstein, linguagem dcumentária e apropriaçao da informação 
MORAES, Isabela Santana de 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
NASCIMENTO, Francisco Arrais 
MARTÍNEZ-ÁVILA, Daniel 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Wittgeinstein foi um filosofo da linguagem, que em linhas gerais, preocupou-se com os diferentes aspectos do uso da linguagem e como sua semântica e síntaxe 
se desdobrava de acordo com o meio social onde era usada. Objetivou-se, assim, inter-relacionar a apropriação da linguagem documental com os jogos de 
linguagem de Wittgeinstein. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, de cunho documental, apoiada em pesquisa bibliográfica, 
sob a forma de cartografia de documentos. A partir da metodologia aplicada, chegou-se no resultado de que a linguagem só tem sentido no contexto social. A 
cultura que está intimamente ligada ao tipo de apropriação, tem um papel determinante, à medida que é através dela que um jogo de palavras determinará a 
linguagem de um grupo social específico ou de documentos proferidos por ele. Posto isto, a presente pesquisa se justifica por ser um tema pouco explorado na 
doutrina e nos bancos de dados e porque, embora as palavras sejam universais, possuam utilidades próprias dentro de uma conjuntura, há um paralelismo entre 
mundo dos fatos e estrutura da linguagem que deve ser analisada, a fim de que se possa compreender sua apropriação. 
Palavras chave: Jogos de linguagem. Apropriação da informação. Linguagem documentária. 
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Cód. 11846 
O Tombamento do Conjunto Paisagístico Natural da Pedreira dos Peixotos em Ibiraci/Mg: História e Cultura 
BERTELLI, Célio 
LOPES, Matheus Fernandes Alves 
LIMONTI JUNIOR, José 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O presente artigo versa sobre a abertura do processo de tombamento do Conjunto Paisagístico Natural da Pedreira dos Peixotos, localizado no município de 
Ibiraci-MG. Para tal, é levado em consideração desde o aspecto geológico que permitiu o despontar da cadeia rochosa da Formação Furnas até os processos 
históricos inevitavelmente associados ao bem em questão, passando pelo o envolvimento da Pedreira com o meio ambiente natural e construído. Além disso, 
faz uso de uma metodologia qualitativa, com o objetivo de enlaçar as questões históricas às culturais, evidenciando toda a importância do Conjunto Paisagístico 
Natural ao desenvolvimento e consolidação da região. Por fim, lança luz sobre as potencialidades a serem desenvolvidas pelo monumento em fase de 
tombamento na integração com a sociedade através da difusão da história local, regional, do geoturismo, do ecoturismo e do turismo pedagógico. 
Palavras chave: Pedreira dos Peixotos; Patrimônio Histórico; Conjunto Paisagístico Natural; Tombamento; História Regional. 
 
 

Cód. 11809 
O uso dos métodos 5W2H e PDCA na criação de um modelo de gestão do conhecimento baseado no empreendedorismo 
informacional 
SANTOS, Beatriz Rosa Pinheiro dos 
DAMIAN, Ieda Pelógia Martins 
LUCCAS, Taciana Maria Lemes de 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
ENDO, Gustavo Yuho 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O empreendedorismo informacional é um comportamento informacional baseado na inovação e na necessidade de fazer com que os processos da gestão da 
informação e da gestão do conhecimento aconteçam com maior objetividade e facilidade na prática. O objetivo da pesquisa foi desenvolver um modelo de 
gestão do conhecimento baseado nos aspectos do empreendedorismo informacional, bem como nos métodos 5W2H e PDCA. Como metodologia, utilizou-se a 
pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e do tipo exploratória. Foi elaborado um modelo de gestão do conhecimento baseado nas características do 
empreendedorismo informacional e apresentado um exemplo de documento que explica como o modelo pode ser aplicado na prática e no dia a dia das 
empresas. Conclui-se que o modelo de gestão do conhecimento desenvolvido pode contribuir para a eficiência do processo produtivo das empresas e ao mesmo 
tempo ser considerado uma prática de inovação que soluciona problemas dos clientes e das empresas, promovendo maiores lucros e vantagem competitiva a 
curto, médio e longo prazo. 
Palavras chave: Gestão do Conhecimento. Empreendedorismo Informacional. Ciência da Informação. Administração. 
 
 

Cód. 11831 
O valor da informação: uma questão cultural 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
GUARALDO, Tamara de Souza Brandão 
BRANDÃO, Samira de Souza 
WOIDA, Luana Maia 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Propõe-se refletir sobre a prática informacional no espaço social formado por indivíduos culturais. A evolução tecnológica e a expansão dos meios de 
disseminação da informação trazem frequentes reflexões sobre informação e cultura, fator que está intimamente relacionado à cultura tecnológica atual, 
formada e dominada pela mídia de massa, elemento chave para a compreensão dos comportamentos culturais produzidos pelos indivíduos no processo de 
apropriação da informação. Ao relacionar cultura, informação e meios de comunicação torna-se possível compreender o termo cultura informacional como 
qualquer tipo de interação sociocultural que seja capaz de influenciar o comportamento das pessoas ao utilizar e produzir informações. O presente estudo visa o 
desenvolvimento de reflexões sobre o valor da informação e sua funcionalidade na distribuição de bens simbólicos, o que pode contribuir ricamente para a 
construção de conceitos importantes para o estudo do processo de apropriação no âmbito da Ciência da Informação. 
Palavras chave: Apropriação da informação. Cultura informacional. Mídia de Massa. 
 
 

Cód. 11875 
O viés social na formação do Administrador: contribuições para cidadania 
OLIVEIRA, Maria Angélica de Araújo 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Como recorte de um estudo em andamento, que trata da dicotomia do social frente ao capital na formação do Administrador e suas contribuições para 
cidadania, este trabalho apresenta a perspectiva social na formação do Administrador e busca suas possíveis contribuições para cidadania. Em contraponto é 
apresentada a perspectiva de alguns autores que consideram a face do Administrador voltada ao capital, sendo que para muitos esta face não encerra o 
profissional, mas é parte de um todo que contempla o viés capital mas também o social. Os resultados parciais demonstram estreita relação entre a abordagem 
social na formação do Administrador e a possibilidade de participação deste como cidadão e contribuindo com a cidadania na execução da sua função. 
Palavras chave: Administrador.Formação.Cidadania 
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Cód. 11902 
Paradigma Cartesiano X Paradigma Sistêmico: concorrentes ou complementares? 

DAVID, Renata 
LOURENÇO, José Víctor Dias 
ALMEIDA, Eliel Uehara de 
LOPES, Alan Bazalha 
MORAES, Emerson de 
CESARIO, Raquel Rangel 
Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF 
Este trabalho é o resultado de um estudo sobre a evolução do paradigma cartesiano, que teve seu início no século XVI, para o paradigma sistêmico da nossa 
atualidade. Foi elaborado por alunos da disciplina de Promoção da Saúde e é fruto da técnica Espiral Construtivista (metodologia ativa), à partir de um texto 
disparador. Foi feito em cima da história e evolução da ciência cartesiana, usando conhecimento prévio dos envolvidos e posterior pesquisa para aprofundar 
conhecimento sobre o assunto. O estudo mostrou que essa evolução passou por várias gerações de intelectuais e experimentação ativa, com a vivência de tudo 
que inicialmente foi idealizado por Renè Descartes e que precisou ser modificado de acordo com a evolução da ciência, culminando com o pensamento 
sistêmico originado pelo biólogo Bertalanffy. Concluiu-se no final, que o pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico, apesar de cada qual possuir uma 
identidade e uma história diferentes, não são diretamente opostos, tampouco o pensamento sistêmico exclui o cartesiano, sendo, antes, uma evolução 
proveniente do desenvolvimento científico que aquele permitiu. 
Palavras chave: Pensamento Cartesiano.Pensamento Sistêmico.Evolução Científica 
 
 

Cód. 11853 
Passarinhando: trilha pedagógica sobre a história do tráfico de animais 
PEREIRA, Amanda Garcia 
COSTA, Guilherme Barbosa da 
BARROS, Jéssica Cristina de 
RODRIGUES, Suellen Maia 
SANTOS, Jennifer Diniz dos 
MARTINS, Maísa Ziviani Alves 
HONSHO, Cristiane dos Santos 
RODRIGUES, Marcela Aldrovani 
Universidade de Franca- Unifran 
Envolver animais em temas de educação ambiental é uma estratégia lúdica que contribui para a formação de uma consciência conservacionista em crianças. 
Atividades envolvendo aves despertam o interesse infantil, estimulam diálogos sobre a biodiversidade da fauna e auxiliam na construção de valores 
humanísticos voltados ao meio ambiente. A presente pesquisa relata uma experiência pedagógica que consistiu de trilha integrando personagens e aves 
taxidermizadas em enredo sobre tráfico de animais silvestres, apresentado à crianças do 3° ano do ensino fundamental, do colégio Objetivo Alto Padrão, no 
município de Franca, SP, Brasil. Com a atividade proposta percebeu-se que questões ambientais são de interesse do “universo infantil”. Ademais, que a 
abordagem lúdica empregada criou, nas crianças, um sentimento de pertencimento ao ambiente, facilitando o processo de aprendizagem por meio da 
participação ativa dos estudantes. 
Palavras chave: ambiente. Aves. Trilha pedagógica. 
 
 

Cód. 11918 
Pedagogia da Autonomia versus Escola Sem Partido: Pressupostos teóricos 
ARAÚJO, Guilherme Lima de 
Centro Universitário Barão de Mauá 
Nos últimos anos, a crescente polarização vem abalando todos os pilares da sociedade brasileira. Percebendo o poderoso papel da educação na construção e na 
transmissão de valores, e por tanto, na consolidação de uma ideologia, certos grupos transformaram as escolas, universidades e até mesmo o próprio MEC 
(Ministério da Educação) em um campo de batalha de narrativas e ideologias. A fim de colaborar com as discussões sobre tal temática, este trabalho tem como 
principal objetivo compreender o referencial teórico que sustenta duas das ideologias em questão: de um lado a pedagogia da autonomia defendida por Paulo 
Freire, que visa formar um educando crítico e independente, e do outro, o movimento autointitulado Escola Sem Partido, que busca a negação da transmissão 
de valores entre professor aluno, e que usa Max Weber como parte de seu referencial teórico na medida em que este propõe os rigores do método científico 
contra a transmissão de valores. 
Palavras chave: Educação.Paulo Freire.Escola Sem Partido 
 
 

Cód. 11951 
Percepção sonoro-musical: uma compreensão dos sentidos através da semiótica e das maneiras de ouvir 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
MORAES, Isabela Santana de 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Para se discutir percepção musical, a semiótica auxilia através da relação triádica: objeto imediato, objeto dinâmico e julgamento da percepção. O julgamento da 
percepção baseia-se no reconhecimento de uma crença; um indivíduo sabe como agir em uma determinada situação. Através da semiótica de Peirce, seria 
possível discutir inúmeros tipos de signos, porém, neste estudo, irão ser analisados fenômenos sonorosmusicais identificados na percepção através da audição. 
Tendo isto, o objetivo geral deste ensaio é demonstrar como os níveis de interpretantes da fenomenologia são presentes na percepção musical de um indivíduo 
e o influenciam na construção de uma identidade cultural. Emprega-se como argumento principal deste ensaio que o conhecimento de um sujeito é diretamente 
relacionado ao momento perceptivo da escuta musical. Tal conhecimento é promulgado por experiências e relacionado a sentidos, cujos quais influenciam 
diretamente, em forma de juízo, a concepção sobre um objeto sonoromusical. A partir deste ponto, questionam-se, as variedades de significações que um signo 
sonoro-musical pode apresentar durante o processo de percepção e como a interpretação deste signo, permite ser compreendida e classificada de diferentes 
modos em um sistema social. 
Palavras chave: Julgamento da percepção, Percepção musical, Maneiras de ouvir. 
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Cód. 11886 
Percepções dos docentes que atuam no ensino superior privado de angola sobre a investigação científica 
DANIEL, Niembo Maria 
VALENTIM, Marta Lígia Pomim 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
As universidades são organizações em que há geração de conhecimentos e construção de uma postura crítica, a partir do desenvolvimento da investigação 
científica. É com base no conhecimento que as academias se inter-relacionam com a sociedade, contribuindo para saberes novos, sugerindo soluções para 
problemas sociais e o desenvolvimento do País, visando a construção de uma sociedade de conhecimento. Este trabalho buscou analisar a situação da pesquisa 
científica nas instituições do ensino superior privadas de Angola, na perspectiva dos docentes. Para tanto, recorreu-se a metodologia de natureza 
qualiquantitativa do tipo descritiva-exploratória. Como fonte de coleta de dados, utilizou-se de bases de dados locais e o site do Ministério do Ensino Superior, 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola. A técnica de coleta de dados se constituiu do levantamento e análise de decretos governamentais e anuário estatístico 
do ensino superior de 2016. Verificou-se que em 2016 havia um número elevado de docentes em instituições do ensino superior privadas, por representam a 
maioria das instituições no País. Notou-se, também, que as instituições do ensino público por investirem na qualificação de seus docentes e, por maioria deles 
trabalharem em regime integral, os resultados relativos ao desempenho na pesquisa são mais significativos do que no privado, visto que em 2016 não houve 
nenhuma informação sobre a produção científica deste setor. No setor privado, tendo em conta a cultura organizacional, verificou-se um alto número de 
docentes atuando em regime parcial e, consequentemente, menos quadros atuantes em nível de pós-graduação, fator que não favorece a construção de 
conhecimento. 
Palavras chave: Pesquisa Científica, Instituições de Ensino Privadas, Docentes, Angola 
 
 

Cód. 11808 
Política Pública em educação básica: os desenvolvimentos humano e social vistos na BNCC 
ALVES, Jeniffer Vitorino da Silva 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Compreendendo que as mudanças educacionais, em sua maioria, acontecem por meio de políticas públicas, no presente trabalho, temos por objetivo analisar a 
política pública educacional materializada na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que fundamenta o ensino e a aprendizagem baseado em competências e 
habilidades, também referentes à formação humana, a fim de observar que caminhos são traçados para os desenvolvimentos humano e social, especialmente 
na questão socioemocional. A partir da metodologia qualitativa de análise de conteúdo, verifica-se dentro da BNCC quais de suas dez competências abrangem 
questões socioemocionais a serem desenvolvidas nas escolas. Como resultado dessa análise, nota-se a preocupação da BNCC em normatizar e organizar o 
currículo dando liberdade de planejamento ás diferentes regiões e escolas do país. Entretanto quando verificamos sobre o aprendizado de competências, 
verifica-se uma acanhada mudança, o que viabiliza que a educação seja emabasada em competências cognitivas, que é a prática aplicada desde a inserção da 
LDB e dos PCN’s, ou seja, propõem-se mudanças profundas nas escolas a partir da publicação do documento. Partindo da conceituação de competências e 
habilidades para a educação do século XXI que propõe Perrenoud (1999), Zabala e Arnau (2010), Demo (2010), Morin (2000), e Del Prette e Del Prette (2002) 
que propõem o desenvolvimento socioemocional em um currículo elaborado a partir das habilidades sociais, corroborando com os ideais de desenvolvimento 
de Sen (2000) e Nussbaum (2015), visto que sustentam as considerações feitas a respeito da BNCC. 
Palavras chave: políticas educacionais, BNCC, competências e habilidades 
 
 

Cód. 11789 
Políticas Públicas para a Geração de Energia Elétrica Ambientalmente Responsável no Brasil 
CAMPOS, Nadia Dutra 
BORTOLETO, Ana Paula 
Universidade Estadual de Campinas 
O consumo elétrico brasileiro e mundial vem aumentando gradativamente, o que acarreta diversos impactos ambientais. O setor elétrico brasileiro se insere 
numa conjuntura energética aparentemente favorável, onde a economia de energia é desencorajada. Diante deste cenário, esperava-se gerar diretrizes para um 
plano de políticas públicas ambientalmente responsável para o setor elétrico brasileiro, respaldado por opiniões técnicas de especialistas. A metodologia foi 
conduzida de modo que, com base em uma ampla revisão bibliográfica e em experiências internacionais, mapeou-se sugestões de diretrizes para políticas 
públicas, as quais foram estruturadas seguindo a teoria de barreiras e benefícios de Schultz (2014). Neste sentido, foram organizados dois quadros: um com as 
atuais barreiras encontradas no setor elétrico brasileiro e outro com possíveis intervenções para superar estas barreiras. Estes quadros foram então 
apresentados e discutidos por um grupo seleto de especialistas em planejamento elétrico, por meio de entrevistas (n=10). Cada especialista avaliou os quadros, 
emitiu seu parecer e foram sugeridas melhorias. Não obstante algumas críticas e considerações divergentes, a opinião que prevaleceu é que o tema é inovador e 
bem explorado. 
Palavras chave: Políticas públicas. Mudanças climáticas. Planejamento elétrico. 
 
 

Cód. 11852 
Práticas de recrutamento e seleção, gestão da rotatividade e o profissional de recursos humanos: um estudo em uma indústria de 
artefatos de borracha 
SANTARIOSI, Cinthia Beatriz Oliveira 
CARREGARI, Renata Cristina 
LOURENÇÃO, Marina Toledo de Arruda 
Faculdade São Luís 
O presente estudo teve como objetivo explorar as práticas de recrutamento e seleção, a gestão da rotatividade de pessoal e o papel do profissional de Recursos 
Humanos de uma indústria de artefatos de borracha na cidade de Jaboticabal/SP. Para isso, foi realizada uma entrevista em profundidade com um profissional 
da área de RH da empresa. A análise dos dados foi feita por meio da Análise de Conteúdo. Os resultados indicam que a empresa utiliza práticas de recrutamento 
e seleção adequadas, mas possui espaço para aperfeiçoamento. Além disso, mantém importantes ações que ajudam a reduzir os níveis de rotatividade. Por fim, 
observou-se que o profissional responsável por essas atividades deve, entre outros aspectos, estar atento ao alinhamento entre o perfil dos candidatos e os 
objetivos da organização. 
Palavras chave: recrutamento e seleção.rotatividade.profissional de recursos humanos 
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Cód. 11829 

Preservação de Objetos Digitais: um mapeamento do Dublin Core com a Ontologia Premis 
BRITO, Jean Fernandes 
BISSET, Edgar 
MARTÍNEZ-ÁVILA, Daniel 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
SILVA, Rafaela Carolina da 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
Com o avanço das tecnologias, os suportes de informação e dispositivos tornam-se obsoletos cada vez mais rápido. Nesse sentido, a descrição adequada desses 
objetos digitais, necessitam cada vez mais de uma representação efetiva para garantir a preservação das informações e registros descritivos. O Problema dessa 
pesquisa se constitui por meio da seguinte questão: Como articular as unidades semânticas da ontologia PREMIS com metadados do Padrão Dublin Core, de 
modo a garantir a preservação dos objetos digitais? Assim propomos nesse artigo: Apresentar um mapeamento do metadados do padrão Dublin Core 
articulando com as unidades semânticas da ontologia PREMIS. É uma pesquisa teórica-aplicada, qualitativa de natureza exploratória e com procedimento, o 
levantamento bibliográfico. Por meio da articulação do PREMIS E DC consegue-se criar uma riqueza de relações e descrições, permitindo que o conhecimento 
adquirido pelos utilizadores do repositório seja similar ao longo do tempo, independentemente da época ou da tecnologia utilizada. 
Palavras chave: Metadados. Preservação Digital. PREMIS. Dublin Core. 
 
 

Cód. 11855 
Projeto social “Pelos Outros” beneficia aprendizado de crianças mediante a implantação da Educação Assistida por Animais na 
escola 
PEREIRA, Amanda Garcia 
COSTA, Guilherme Barbosa da 
THOMAZ, Adoniran 
PEREIRA, Lucas de Freitas 
HONSHO, Daniel Kan 
HONSHO, Cristiane dos Santos 
DIAS, Fernanda Gosuen Gonçalves 
Universidade de Franca- Unifran 
A Educação Assistida por Animais (EAA) é um ramo da metodologia das Intervenções Assistidas por Animais (IAA) que tem como meta o desenvolvimento 
psicopedagógico e social de pessoas e animais em instituições de ensino. Este método possibilita o aumento na interação entre aluno/educador/co-terapeuta, 
fortalecendo assim os vínculos através de atividades dinâmicas que ao mesmo tempo proporcionem ganho de novos conhecimentos, além de fortalecer a 
interação entre alunos que necessitem de educação especial. O projeto social “Pelos Outros’’ em conjunto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 
Universidade de Franca tem como objetivo conscientizar os alunos perante o respeito necessário com os animais e ao mesmo tempo realizar um contato direto 
entre aluno/mediador/co-terapeuta fazendo com se tenha um ganho nos processos interpessoais e uma otimização no aprendizado. Para esse objetivo foram 
realizadas três atividades sendo elas dividas em 1- dialogo entre o mediador as crianças sobre o convivo e respeito com os animais, 2-atividade dinâmica com 
raciocínio logico e 3 – atividade motora todas realizadas com co-terapeuta. Ao final das atividades foi possível notar um aumento nas inter-relações pessoas 
entre os alunos/mediadores/educadores sendo próximo para o desenvolvimento biopsicossocial dos mesmos. Os resultados obtidos demostraram que cada 
criança reage de uma forma e ao seu tempo as atividades desenvolvidas, mas que a EAA é benéfica trazendo retorno positivo para o ambiente educacional. 
Conclui-se que as IAA tem papel fundamenta na motivação, no desenvolvimento biopsicossocial de crianças sendo estes nas formas individuais e coletivas 
fortalecendo o ambiente educacional como um todo 
Palavras chave: Cão Terapeuta. Intervenções. Zooterapia 
 
 

Cód. 11814 
Prospecção de cenários no setor de varejo farmacêutico 
LUCAS, Cecy de Sousa 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
No final do século XIX, iniciou-se o desenvolvimento do setor farmacêutico na Europa, sendo considerado um dos setores industriais que mais se sustenta com 
base em pesquisa e desenvolvimento (GDI MATA, 2013). Segundo dados do Guia Interfarma 2019, o Brasil foi considerado o sétimo maior mercado farmacêutico 
do mundo em 2018, ficando atrás dos EUA, China, Japão, Alemanha, França e Itália. Outro dado importante é que no ano de 2018 teve uma estimativa de 
crescimento entre 6,9% a 9,3% do mercado farmacêutico brasileiro, em faturamento. Além disso, o varejo farmacêutico vem crescendo de forma acelerada, 
devido ao envelhecimento e ao aumento da expectativa de vida da população. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo apresentar e demonstrar a 
contribuição da prospecção de cenários para o setor de varejo farmacêutico na cidade de Franca/SP. Para alcançar esses objetivos realizou-se uma revisão 
bibliográfica, para levantar e analisar as principais referências teóricas existentes sobre o assunto bem como para verificar o contexto histórico e atual do setor, 
baseando-se exclusivamente em dados secundários, através de autores como Schwartz (2006), Godet (2007) etc. As informações levantadas possibilitaram 
observar que o setor farmacêutico brasileiro, tem passado por importantes transformações, bem como tem buscado implementar políticas públicas, visando 
melhorar a disponibilização de medicamentos em quantidades adequadas às necessidades da população. Além disso, espera-se que a prospecção de cenários 
futuros venha contribuir para a elaboração de um planejamento estratégico mais consistente para o setor, permitindo a antecipação de ameaças e 
oportunidades na cidade de Franca e região. 
Palavras chave: Prospecção de cenários. Varejo farmacêutico. Políticas Públicas de acesso a medicamentos. 
 
 

Cód. 11926 
Qualidade de vida e uso de medicamentos em idosos praticantes e não praticantes de atividade física 
GONÇALVES, Cristian Ribeiro 
BULGO, Danilo Cândido 
NASCIMENTO, Lilian Cristina Gomes do 
SANTOS, Daniel dos 
MIGUEL, Henrique 
RAIZ, Luciana Moreira Motta 
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Universidade de Franca - UNIFRAN 
O envelhecimento populacional no Brasil têm se dado de forma acelerada. A maior longevidade da população e as alterações no estilo de vida contribuíram para 
o aumento de doenças crônicas e o uso de medicamentos. OBJETIVO: Descrever a qualidade de vida e o uso de medicamentos de idosos praticantes e não 
praticantes de atividade física. METODOLOGIA: A amostra foi composta de 300 idosos, divididos em dois grupos: praticantes de atividade física (PAF) e não 
praticantes (NAF), que residem em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Foram utilizados os seguintes instrumentos: questionário sociodemográfico e 
dois questionários de qualidade de vida: WHOQOL-OLD e WHOQOL-BREF. RESULTADOS: A amostra foi composta, em maioria, por idosos do sexo feminino 
(52,33%), faixa etária entre 61 e 69 anos, sendo 44,3% praticantes de atividades físicas. Verificou-se que 79,1% faz uso de medicamentos, sendo os anti-
hipertensivos os mais utilizados. No WHOQOL-BREF a menor pontuação e maior pontuação incidiram sobre o domínio “físico” (71,54 ± 2,30; 61,39 ± 3,18), e 
“psicológico” (77,16 ± 2,18; 66,48 ± 2,82). No WHOQOL-OLD o maior e o menor escore foram observados nas facetas “Intimidade” (79,65 ± 3,40; 70,86 ± 3,76) e 
“Morte e Morrer” (44,36 ± 5,18; 39,41 ± 5,46). CONCLUSÃO: O estudo parece contribuir com que a prática de atividades físicas contribui para um menor uso de 
medicamentos e a amostra pesquisada mostrou a importância da família e das relações sociais para o contexto de vida da população idosa. 
Palavras chave: Idosos. Qualidade de vida. Medicamentos. 
 
 

Cód. 11881 
Quebrando o casulo: Desvendando o conceito de saúde e construindo novas noções de Promoção da Saúde 
LOURENÇO, José Víctor Dias 
DAVID, Renata 
CESARIO, Raquel Rangel 
PIMENTA, Adriano Faleiros 
BORGES, Daniel Martins 
COSTA, Bruno Andrade Paulino da 
PIMENTA, Thalita Leal Leite 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O objetivo desse trabalho é apresentar o produto de estudos na disciplina Promoção da Saúde e Desenvolvimento Regional e explanar a respeito da evolução do 
conceito de saúde, relacionando-o com as mudanças paradigmáticas da sociedade e conseqüente compreensão do conceito de Promoção da Saúde. Foi feito um 
breve relato da disciplina e elaboração de Síntese Coletiva do grupo, a partir das Novas Sínteses individuais, que por sua vez foram construídas com auxílio de 
revisão narrativa de literatura, posterior à Síntese Provisória elaborada em grupo. A fundamentação teórica veio de livros, legislação e artigos científicos 
pesquisados no Google Scholar. A disciplina permitiu aprender que a discussão em torno da concepção de saúde acompanha a sociedade há muitos séculos, 
época em que as doenças eram consideradas castigo divino. Com o desenvolvimento da microbiologia, os cientistas puderam identificar organismos vivos que 
justificavam o desenvolvimento das doenças. Nos Séculos XX e XXI, a nova dinâmica social e a emergência de um novo paradigma nas ciências, o Pensamento 
Sistêmico, trouxeram novas concepções para o setor saúde. Saúde passou a ter um conceito mais amplo e, promoção da saúde, passou a ser entendida como 
qualquer ação no âmbito social, econômico, cultural que leva a uma melhora na qualidade de vida. A disciplina atuou como uma ferramenta que quebrou o 
casulo que nos aprisionava em um pensamento restrito, permitindo-nos mudar nossa concepção de Promoção da Saúde. 
Palavras chave: Saúde.Promoção da Saúde.Espiral Construtivista 
 
 

Cód. 11856 
Realidade e expectativa dos Refugiados Ambientais 
FANTINATI, Isabella de Arruda 
MORAES, Ana Paula Bagaiolo 
Faculdade de Direito de Franca 
A presente pesquisa tem como objeto os refugiados ambientais, a partir da crescente preocupação com a ocorrência de desastres ambientais, a progressiva 
degradação de recursos, e a miséria que compromete a vida de indivíduos e comunidades, na iminência de inviabilizar a sobrevivência em seus locais de origem, 
situação a qual enseja regularização pelo Direito internacional. O termo Refugiado insurgiu no período pós-guerra: pessoas que por medo, perseguição e temor, 
retiram-se do país de origem em busca de paz, reconhecimento e acolhimento para reconstruírem suas vidas. Todavia, contemporaneamente, emerge o termo 
refugiado ambiental, aplicado a motivos como pobreza, miséria, depredação e poluição, são indivíduos que fogem de secas, desertificação de território e 
catástrofes ambientais decorrentes da globalização, revolução neoliberal e capitalismo selvagem. Gerando fluxos de pessoas que fogem das próprias terras pela 
dificuldade das condições de vida. Nesse contexto, dois pontos centrais conduzem o presente estudo: o surgimento de uma nova categoria de pessoas na ordem 
internacional e a ausência de proteção jurídica internacional vigente. O termo refugiados é excludente, sua definição carece abranger a pessoa humana, por 
questões sociais, econômicas, ambientais. O presente foco é ampliar o conceito atual, objetivando a regulação no âmbito internacional da tutela dos refugiados 
ambientais. Pois, muitos países tornam suas políticas de acolher refugiados, mais restritivas, reduzindo a aceitação dos pedidos de asilo. Dessa forma, clama-se 
por humanidade, consciência de que existem pessoas, que não possuem um lugar para se considerar lar, vivem em campos de refugiados, sem identidade, 
cidadania, apátridas, demandando assim, amparo jurisdicional. 
Palavras chave: Refugiados ambientais.Tutela jurisdicional.Direito Internacional 
 
 

Cód. 11941 
Redes criativas e os impactos no desenvolvimento regional: resultados de pesquisas 
CÂMARA, Naiá Sadi 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado "Redes criativas e desenvolvimento regional: impactos e inovações", 
do programa de mestrado em Desenvolvimento Regional do Uni-Facef/Franca. Com base em uma proposta teórico-metodológica de análise transdisciplinar do 
processo de desenvolvimento regional da Região Administrativa de Franca (doravante RAF), apresento os resultados parciais de pesquisas das redes criativas 
que envolvem a cadeia produtiva dessa região, consideradas como as redes comunicativas funcionais e autogenerativas que materializam, criam, ressignificam, 
veiculam e refletem a sociedade inserida no contexto do intangível e da lógica transmídia. Concebendo o processo de desenvolvimento regional do ponto de 
vista da convergência cultural e midiática e das conexões em redes nas quais as sociedades da era digital estão inseridas, foram analisadas as mídias de massa 
televisão e internet das perspectivas das formas de vida de seus consumidores e dos regimes de interações e engajamento às narrativas transmídia. Os 
letramentos identificados configuram um leitor ubíquo nas redes sociais Facebook, Twiter, AVA (ambiente virtual de aprendizagem) e plataformas digitais. As 
narrativas transmídia, sobretudo da área do entretenimento, como narrativas de aprendizagens, configuram práticas educativas significativas nas práticas de 
formação pessoal/profissional 
Palavras chave: Redes criativas. Desenvolvimento regional. Lógica transmídia. 
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Cód. 11937 
Sequência didática e um relato de experiência: encantamento e sutilezas do gênero lírico em Mario Quintana 
FRESSATTI, Letícia Mayra 
LEOLINO, Angelica Augusta Damaceno 
IVAN, Maria Eloísa de Souza 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O objetivo deste artigo é apresentar as atividades elaboradas para a sequência didática inicial desenvolvida no primeiro semestre do corrente ano, destacando-
se o gênero lírico e o poeta Mário Quintana. A fim de alcançar o objetivo proposto e sensibilizar os alunos assistidos para o conteúdo que seria trabalhado, 
iniciou-se pela leitura dramatizada de dois poemas, a saber: “Poeminho do contra” e “Bilhete”. Posteriormente, houve a contextualização da vida e obra do 
poeta Mario Quintana, destacando-se aspectos relevantes de sua vida, bem como o estilo e os temas trabalhados pelo artista. As atividades desenvolvidas com 
os poemas acima citados tiveram como intenção trabalhar não apenas os recursos linguísticos e estruturais que criam o ritmo, as imagens do poema e sua 
consequente significação, como também ratificar as habilidades e competências de leitura, escuta, interpretação e produção de textos do gênero lírico. Dessa 
forma, adotou-se, como procedimento metodológico uma pesquisa de abordagem bibliográfica, destacando-se o gênero lírico e sua consequente aplicabilidade 
no Ensino Fundamental II. O embasamento teórico acerca de sequências didáticas está fundamentado nas reflexões propostas por Schneuwly e Dolz (2004). No 
que se refere à teoria do gênero lírico, foram utilizadas as considerações de Candido (2006), Goldstein (2004), Rosenfeld (2006) e Soares (2004). Para falar do 
autor e de sua produção literária foram utilizadas, sobretudo, as reflexões apresentadas por Zilberman (1982); Ribeiro e Silva (2016); Venturin (2010) entre 
outras fontes. 
Palavras chave: Mario Quintana, gênero lírico, sequência didática. 
 
 

Cód. 11833 
Serviço Social no contexto angolano: Desafios e perspectivas da formação profissional dos Assistentes Sociais 
MUONDO, Daniel Luciano 
OLIVEIRA, Cirlene Aparecida Hilário da Silva 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 
O presente artigo apresenta uma abordagem introdutória sobre o Serviço Social no contexto angolano, voltando-se para os aspetos históricos da profissão, a 
formação de Assistentes Sociais, suas atribuições com base na carreira do trabalhador social vigente em Angola, a necessidade da existência de uma Associação 
dos Profissionais, assim como os desafios e as perspectivas da classe. A necessidade de compreender a profissão, considerando o contexto formativo 
desenvolvido pelas instituições de ensino, sua gestão organizativa e as melhorias na qualidade dos profissionais configura-se no objetivo do presente artigo. 
Metodologicamente, a sua elaboração foi possível com base em consulta bibliográfica e documental, que aborda sobre a profissão, articuladas pela observação 
direta e análise dos institutos responsáveis pela formação dos Assistentes Sociais em Angola, bem como a aplicação de inquéritos aos profissionais, numa 
pesquisa realizada no ano de 2017. A capacidade de gestão dos institutos que promovem a formação profissional dos Assistentes Sociais exerce influência na 
qualidade dos técnicos formados, a sua absorção pelo mercado de trabalho, assim como as propostas formativas destas instituições. Acredita-se que com este 
trabalho, pode-se compreender a origem do Serviço Social em Angola, sua história e desenvolvimento, desafios e perspectivas para o exercício profissional dos 
Assistentes Sociais, enquanto categoria voltada para a promoção do bem-estar social e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos e comunidades. 
Palavras chave: Angola.Serviço Social.desafios e perspectivas. 
 
 

Cód. 11898 
Sistema de informação na rede de atenção à saúde: a longitudinalidade e os efeitos no desenvolvimento local 
ALMEIDA, Eliel Uehara de 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Univesitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O presente artigo tem como objeto de estudo a rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo em vista que, em meados de 2002 foi 
implantado um Sistema de Informação (SI), desenvolvido e mantido pela Divisão de Informática da Prefeitura de Franca-SP, para uso da secretária de saúde. O 
sistema está integrado no setor primário e secundário do município, todavia, a lacuna está no terceiro setor, visto que o paciente quando a este recorre tem que 
recomeçar do zero diante do médico, ou seja, todo o atendimento longitudinal e diagnóstico do setor primário e secundário são perdidos. Neste cenário, surge a 
indagação: “Quais são as possibilidades, dificuldades e os impactos econômicos e sociais da integração, no âmbito longitudinal dos sistemas de informação na 
rede de atenção à saúde, especialmente no setor terciário, pela alta complexidade, na rede de saúde pública no município de Franca?”. Como subsidio a esta 
indagação, o objetivo é averiguar os valores e crenças dos três setores que direcionam o uso das TICs e inovação dos processos com vistas à integração e ao 
desenvolvimento socioeconômico local. Nesta fase da pesquisa, o artigo se configura em uma discussão bibliográfica, de natureza exploratória e descritiva em 
torno dos processos e valores da rede de saúde pública. Posteriormente será realizada uma pesquisa de campo, nos três setores. A justificativa e contribuição 
deste estudo está na premissa de que a inovação dos processos proporciona um melhor atendimento ao usuário e redução de gastos a rede de saúde. 
Palavras chave: Sistema Único de Saúde. Sistema de Informação. Integração 
 
 

Cód. 11850 
Tecnologias e uso: nexos possíveis 
BRANDÃO, Samira de Souza 
BORGES, Ellen Valotta Elias 
GUARALDO, Tamara de Souza Brandão 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP 
A presente pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico sobre a relação entre tecnologias e seu uso, numa abordagem sociotécnica. Para tanto, questões 
relativas aos nexos possíveis entre as tecnologias e seu uso são apresentadas com o objetivo de discutir as implicações técnicas, mas também sociais das 
utilizações que se pode fazer. De acordo com o estudo desenvolvido, com a revolução da tecnologia da informação, o intercâmbio de informação face a face 
perde espaço para as interações mediadas, portanto, aspectos de historicidade do uso dos meios levantam suas possibilidades sociais. Para isso se realiza a 
discussão bibliográfica entrelaçada a apresentação de dados documentais de utilização da internet no Brasil. Os dados da pesquisa sobre as Tecnologias da 
Informação e Comunicação no país demonstram que houve crescimento contínuo do uso da internet no Brasil, porém, esse uso não é uniforme quanto a faixa 
etária e tipo de conexão. Desse modo, os nexos entre tecnologia e seu uso são dialéticos e abrangem uma dimensão social, pragmática e teórica, que discuta a 
relação sociedade e informação de modo a não separar as perspectivas do contexto particular em que os fenômenos são observados. 
Palavras chave: tecnologias da informação e da comunicação. uso. internet no Brasil. 
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Cód. 11922 
Trabalho e Direitos Humanos: Evolução das Políticas de Proteção ao Trabalhador e de Combate ao Trabalho Escravo 
OLIVEIRA, Lívia Freitas Guimarães 
FARIA, Isabela Brockelmann de 
Membro da Comunidade 
O presente artigo objetiva analisar as bases normativas e políticas em que se assenta o combate ao trabalho escravo no Brasil. Para tanto, faz-se um apanhado 
do percurso histórico da proteção dos direitos humanos e trabalhistas e do destaque dado ao tema ao longo das grandes mudanças sociais e econômicas 
vivenciadas mundialmente, com a edição de diplomas internacionais que impactaram a produção legislativa pátria. Partimos de autores que consideram 
criticamente tal arcabouço normativo, com especial ênfase no divórcio entre as normas protetivas e a realidade de precarização e trabalho análogo à escravidão, 
que reclama ações enérgicas. O exame se baseia em pesquisa bibliográfica e legislativa e em dados empíricos registrados por institutos que acompanham a 
situação do trabalho escravo no Brasil, caracterizando-se, então, pelo cotejo crítico entre o domínio do dever-ser e a realidade social que vivenciamos. 
Palavras chave: Trabalho escravo. Direitos fundamentais. Legislação protetiva 
 
 

Cód. 11824 

Transmissão midiática e crossmídia na cultura da convergência: características do consumo de informação contemporâneo 
SANTOS JÚNIOR, Edmilson Alves dos 
ALMEIDA, Carlos Cândido de 
POLONINI, Janaína Fernandes Guimarães 
VIGNOLI, Richele Grenge 
GONÇALVES, Caio Fabio Moreira 
ALVES, Marcus Rei de Lima 
VERONEZ JÚNIOR, Wilson Roberto 
Universidade Estadual Paulista -  UNESP 
As mídias na cultura da convergência passam por constantes processos de mudança e evolução, um fator que contribui para esse ocorrido é a transmissão 
midiática, ação na qual acontece a divulgação e a promoção da informação. O objetivo deste estudo é descrever como ocorre o processo de divulgação e 
promoção da informação por meio da transmissão midiática na cultura da convergência, e propor uma reflexão teórica sobre essas práticas. Esta pesquisa é de 
natureza qualitativa, bibliográfica e descritiva. O embasamento teórico será fundamentado nos autores e temas: Ciência da Informação (BROOKES, 1980; 
SARACEVIC, 1996; MOSCO, 1998; GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003), Informação (CAPURRO; HJØRLAND, 2007; LE COADIC, 2004; PINHEIRO, 1999; BORKO, 1968; 
BUCKLAND, 1991), Cultura da Convergência (CASTELLS, 1999; LÉVY, 1999; JENKINS, 2009) e Transmissão Midiática (JENKINS, 2009). O resultado demonstra as 
práticas da divulgação e da promoção da informação decorrente da transmissão midiática e as suas contribuições para o compartilhamento da informação, 
propiciando reflexões a respeito desses fatos, os quais podem fornecer um conjunto de elementos para futuras investigações no âmbito da Ciência da 
Informação e/ou áreas correlacionadas. Conclui-se que no compartilhamento da informação decorrente da transmissão midiática no contexto da cultura da 
convergência é possível identificar a participação efetiva e uma interação direta dos indivíduos na criação de conteúdos em diferentes plataformas midiáticas. 
Nesse processo de relação entre mídia e usuário, emissor e receptor da informação, coube a esta pesquisa apresentar elementos com o propósito de se pensar 
em futuras reflexões acerca dessas questões na Ciência da Informação. 
Palavras chave: Transmissão Midiática, Cultura da Convergência, Ciência da Informação. 
 
 

Cód. 11880 
Turismo Pedagógico: uma ferramente para o desenvolvimento regional 
MAZARON, André Eduardo Silveira 
FADEL, Bárbara 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O turismo atualmente vem passando por diversas transformações ganhando novos segmentos de acordo com a necessidade, motivação e interesse de cada 
público. Dentre os diversos conceitos, elaborados por especialistas, podemos então entender o turismo como um conjunto de atividades, estruturas, atrativos e 
ofertas, somadas a um planejamento, que quando relacionadas se forma um produto turístico. O turismo pedagógico, é um segmento do turismo que visa levar 
estudantes para determinados destinos turísticos, com o intuito educacional, onde através da imersão com o meio em que está sendo visitado, o estudante 
consegue unir a teoria vista anteriormente em sala de aula, com a prática que está sendo vivenciada no destino receptor. O presente trabalho visa mostrar a 
importância do turismo pedagógico para o desenvolvimento de uma localidade, tendo em vista que para a formação de um produto turístico, diversos fatores 
devem ser relacionados, como por exemplo os serviços prestados, estruturas nas vias de acesso, saneamento básico, alojamento, alimentação, e assim, os 
efeitos econômicos e sociais que a prática do turismo pode proporcionar para o destino. O objetivo da pesquisa é identificar o potencial do turismo pedagógico, 
e de que forma este segmento pode ajudar no desenvolvimento regional e pessoal. A metodologia utilizada foi através de uma pesquisa exploratória baseada 
em levantamentos bibliográficos e documental para identificação dos conceitos. 
Palavras chave: Turismo.Turismo Pedagógico.Educação 
 
 

Cód. 11939 
Uma análise bakhtiniana do discurso humorístico milloriano na crônica "Um Presente para o Leitor" 
CARVALHO, Eduardo Vieira de 
TOSCANO, Ana Lúcia Furquim Campos 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
O Pasquim foi um semanário que articulou e tratou, por meio do humor, de política, comportamento e crítica social. Por intermédio desse efeito de sentido 
buscou criticar e satirizar os valores predominantes da época e a ideologia oficial do período. Um dos seus principais colaboradores foi Millôr Fernandes, o qual 
escreveu para o jornal diversas crônicas humorísticas dotadas de grande dose de ironia. O presente trabalho tem, nessa continuidade, o intuito de compreender 
o discurso milloriano por intermédio do raciocínio linguístico-filosófico proposto por Mikhail Bakhtin. Nessa senda, serão pensados e aplicados ao discurso de 
Millôr dois conceitos desenvolvidos sobremaneira pelo filósofo da linguagem, a saber, dialogismo e carnavalização. Desse modo, o objetivo do trabalho consiste 
em, primeiro, refletir sobre esses dois conceitos, para que, em seguida, possa-se aplicá-los ao discurso humorístico milloriano a fim de compreendê-lo em sua 
dimensão histórica e revelando por meio de quais vozes ele se constrói. Para tanto, utilizou-se do método bibliográfico, posto que foram pesquisadas obras 
escritas de Bakhtin e de seus comentadores, além da própria crônica milloriana objeto da pesquisa. Assim, a reflexão feita no artigo possibilita inferir que a 
análise discursiva das crônicas millorianas contribui para o entendimento dos efeitos de sentidos construídos que, por sua vez, auxiliam na compreensão de 
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valores sociais e ideológicos de um dado período histórico. Consistem, desse modo, em verdadeiros recursos educacionais a fim de se compreender a 
oficialidade e a (não) oficialidade do período em que Millôr produziu suas crônicas. 
Palavras chave: Millôr Fernandes. Dialogismo. Carnavalização 
 
 

Cód. 11847 
Universidades e Desenvolvimento Social em contextos críticos da contemporaneidade: enfrentamentos e possibilidades 
JUNQUEIRA, Sandra Magali 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
Membro da Comunidade 
A Universidade está em crise? Quais são algumas das novas propostas possíveis de universidade em meio ao crescimento exponencial tecnológico? Este trabalho 
faz parte do programa de Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Regional de um Centro Universitário do interior do estado de São Paulo e tem como 
objetivo geral elucidar a importância de um olhar especializado para o contexto crítico universitário da contemporaneidade, em busca de modelos de 
enfrentamentos e novos horizontes para o ambiente do ensino superior, tendo em vista que a instituição dialoga com os diversos tipos de desenvolvimento, 
dentre eles, o social. Primeiramente, considerou-se o avanço da tecnologia como justificativa da necessidade das instituições de ensino superior, para se 
adequarem ao mundo globalizado e refletir sobre o impacto favorável aos desenvolvimentos humano e social. Desta forma, uma pesquisa bibliográfica de 
estudiosos e teóricos especialistas no tema, o que permite ampliar o conhecimento do contexto universitário, bem como encontrar e apresentar propostas de 
novos caminhos para o ensino superior, com práticas sustentáveis, em plena transformação e que atenda às demandas sociais. A relevância da pesquisa 
direciona-se à compreender mais o contexto universitário e pensar novos espaços para a produção do conhecimento. Como referencial teórico, destacou-se a 
contribuição de autores como Bauman (2011), Sousa Santos (2004), Buarque (2014), Luckesi (1998), Neves (1999), Nogueira (1989), Rossato (1998), 
considerando um olhar multicêntrico para a universidade em crise. Até o presente momento, aspectos relevantes sobre este estudo provocaram reflexões 
direcionadas ao cenário universitário em sua perspectiva histórica e crítica. 
Palavras chave: Universidade em crise.Desenvolvimentos humano e social.Universidades do futuro. 
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