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RESUMOS 

Cód. 12169 
A campanha promovida por Pardal Mallet e Machado de Assis em prol do reconhecimento dos direitos autorais 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
No presente estudo, buscamos analisar as principais propostas relacionadas à regulamentação dos direitos autorais ocorridas no Brasil durante o século XIX, 
com o objetivo de evidenciar as principais demandas existentes em relação ao reconhecimento do trabalho literário. Por meio do método dedutivo com técnica 
de pesquisa bibliográfica, procuramos determinar a importância dos debates políticos ao final do século para a definição das práticas literárias, bem como 
avaliar seu papel na instituição da figura do autor enquanto proprietário dos textos literários produzidos. A garantia de pagamento para os autores de textos 
literários demonstrou-se apenas um dos fatores implicados nas negociações referentes à concretização legislativa da defesa dos direitos autorais. 
Palavras chave: Direitos autorais. Pardal Mallet. Gazeta de Notícias. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12144 
A Cartomante: Uma análise das relações dialógicas entre os contos de Lima Barreto e Machado de Assis 
SERDEIRA, Brenda Aryane 
Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” – UNESP FCLAr 
Nesta pesquisa, apresentamos uma leitura dos contos “A Cartomante”, do escritor Machado de Assis e o conto também intitulado “A Cartomante”, de Lima 
Barreto, tendo em vista a aplicação teórica sobre o conceito de dialogismo. O objetivo do trabalho é observar e analisar as semelhanças entre os textos, bem 
como os aspectos que os diferem, e revelar, por meio dessa comparação, como se constroem as relações dialógicas entre eles. Esta pesquisa tem caráter 
bibliográfico, com fundamentação teórica nos estudos de Bakhtin (2000) e Fiorin (2006), para discorrer sobre os conceitos de dialogismo, interdiscurso e 
intertexto. Além disso, para estudo dos autores e suas relações com a literatura brasileira, bem como alguns aspectos da escrita de cada um deles, foram 
utilizadas as reflexões de Bosi (2017), Candido (1977/ 1989), Schwarcz (2017), entre outros estudiosos. Dessa forma, acreditamos que esta pesquisa traz uma 
contribuição histórica, social e acadêmica, uma vez que analisa aspectos relevantes de dois escritores, em uma perspectiva voltada para a literatura brasileira. 
Palavras chave: A Cartomante. Machado de Assis. Lima Barreto. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12166 
A educação financeira como fator de desenvolvimento pessoal e profissional do universitário: Um estudo no município de Santa Fé 
do Sul (SP) 
JESUS, Victória Aurélio de 
TIOSSI, Fabiano Martin 
TERNERO, Ederson Mella 
CARVALHO, Carolina Goulart de 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul Unifunec 
Existe um grande déficit encontrado na população em relação a gestão de seus recursos financeiros, e isso a leva a decisões menos eficazes e racionais, deixando 
cada vez mais clara a necessidade de uma boa educação financeira. Quando o indivíduo é financeiramente educado, é possível conseguir melhores estabilidade 
e qualidade de vida, podendo ainda construir um patrimônio financeiro sólido e permanente. A educação financeira permite desenvolver conhecimentos, 
comportamentos e atitudes que auxiliam na tomada de decisões financeiras e, em muitos casos, os problemas financeiros são causados pela falta de educação 
financeira do que a falta da renda propriamente dita. O objetivo deste estudo é apresentar como a educação financeira pode interferir na formação do 
patrimônio ao longo da vida do ser humano, a partir de suas expectativas e experiências ainda na vida acadêmica. Este estudo foi realizado a partir de uma 
revisão de literatura e de uma pesquisa de campo descritiva, com a elaboração de um instrumento de pesquisa na modalidade questionário, e o público alvo 
foram os universitários de um Centro Universitário do interior de São Paulo. A pesquisa proporcionou a compreensão do conhecimento que os alunos possuem 
sobre a educação financeira, resultado este que pode estimular o desenvolvimento de novas pesquisas 
Palavras chave: Educação Financeira. Desenvolvimento Pessoal. Profissional. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12142 
A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: Reflexões sobre Experiências Brasileiras 
SQUILANTE, Débora Luz 
CREMONINI, Adriana 
CINTRA, Liane Ney Machado 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca- Uni - FACEF 
Diante das dificuldades educacionais reveladas durante a pandemia de 2020, observa-se a necessidade de se refletir sobre a educação oferecida em um 
contexto brasileiro e aquela que poderia colaborar com a diminuição da desigualdade e promover participação includente de todos os cidadãos. O objetivo do 
atual artigo é discutir três pesquisas empíricas a luz do referencial teórico de Amartya Sen e Martha Nussbaum. Observou-se que no Brasil existem fontes 
diversas de privação de liberdade, não só somente relacionadas a pobreza em termos de renda, mas a exclusão ou inclusão de grupos sociais, como negros, o 
que é fonte de preconceito e violência. Conclui-se sobre a importância de experiências que gerem a consideração pelo outro e a discussão pública como pilares 
para a liberdade e a democracia. 
Palavras chave: Desenvolvimento como liberdade. Educação. Democracia 
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________________________________________ 

 
Cód. 12221 
A Estratégia Saúde da Família à luz do conceito de desenvolvimento de Amartya Sen 
COMPARINI, Camila Trevisan Carvalho 
RODRIGUES, Ana Lucia de Castro 
CINTRA, Núbia de Souza 
CINTRA JUNIOR, Welton de Araujo 
LOPES, Livia Maria 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca- Uni - FACEF 
O direito à saúde no Brasil está garantido na Constituição Federal de 1988 e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) proporcionou melhorias na 
qualidade de vida da população, principalmente a partir da expansão e consolidação da Atenção Primária à Saúde (APS), que tem a Saúde da Família como 
estratégia prioritária. Este artigo buscou discutir a Estratégia Saúde da Família (ESF), suas responsabilidades, princípios, diretrizes e funcionamento, bem como, 
sua relação com conceito do economista Amartya Sen de desenvolvimento como liberdade, em que o foco na condição humana é essencial. Para tanto, foi 
realizada uma revisão narrativa em busca de materiais teóricos que subsidiaram a discussão sobre o conceito ampliado de saúde e a concepção das 
potencialidades da ESF à luz da ideia de desenvolvimento como liberdade de Sen. Tal estudo foi realizado no segundo semestre de 2020. Foi possível identificar 
coerência e aproximações entre os ideais e as publicações da política de saúde no Brasil, em especial no que tange a APS e o referencial teórico de Amartya Sen. 
Diante disso, foram constatados muitos avanços alcançados pelo SUS, com a implantação da ESF: uma vez que a concepção de saúde foi ampliada, o olhar para a 
pessoa e não para a doença se tornou mais evidente. Ou seja, as políticas públicas de saúde passaram a ter papel fundamental na busca pelo desenvolvimento 
como liberdade. 
Palavras chave: Estratégia Saúde da Família.Desenvolvimento como liberdade.AmartyaSen 
 
________________________________________ 

Cód. 12206 
A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL:Agentes de implementação,avanços e contradições 
CINTRA, Liane Ney Machado 
CREMONINI, Adriana 
SQUILANTE, Débora Luz 
RIBEIRO, Daniela de Figueiredo 
Centro Universitário Municipal de Franca- Uni - FACEF 
O atual artigo se propõe a investigar o processo de implementação da Política de Educação inclusiva no Brasil, tornando os dados desta política pública 
atualizados, partindo do pressuposto que este processo é igualmente importante para a concretização de estratégias de democratização no contexto escolar. Foi 
realizada uma revisão de literatura por meio da seleção de trabalhos científicos nas bases de dados Scholar Google. Foram utilizadas as seguintes palavras: 
“Política de Educação Inclusiva” e “implementação”. Como resultados foram encontradas 567 publicações científicas, sendo selecionadas: um artigo e uma 
dissertação de mestrado profissional e um trabalho de conclusão de curso de graduação, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão definidos 
previamente, totalizando 3 trabalhos científicos. Conclui-se que muitos são os desafios para a implementação de uma educação inclusiva, sejam eles de 
reestruturação física, formação continuada ou conhecimento legislativo. A contradição existente entre as resoluções políticas na área da educação, desde a Lei 
de Diretrizes e Bases de 1996, e o que encontramos de concreto no cenário educacional atual, é imensa. Entretanto, a mudança de paradigma e a aproximação 
de políticas verdadeiramente inclusivas são fundamentais para o fim de processos históricos segregacionistas, além de serem úteis para a prevenção de futuras 
atitudes baseadas em capacitismo, já que o convívio com a diversidade permite a valorização da diferença, e por conseguinte, contribui para a construção de 
sociedades mais justas e democráticas. 
Palavras chave: Educação.PolíticaNacional.Democracia 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12151 
A Incidência da Pandemia nas Atividades de Petróleo e Gás Natural e na Esfera do Direito Marítimo 
SANTOS, Rafael MenguerBykowski dos 
TEIXEIRA, Ana Tereza Jacinto 
Faculdade de Direito de Franca 
O estudo como ponto teórico investiga as alterações e modificações fundamentadas pela pandemia relacionadas as atividades de petróleo e gás natural e na 
esfera do direito marítimo brasileiro. Sendo a pandemia de caráter global, a mesma fundamentou transformações administrativas de órgãos reguladores de 
forma intensa de caráter nacional. A relevância do estudo se baseia na atualidade dessas modificações, bem como uma problemática enfrentada hoje pela 
sociedade brasileira contemporânea, a eficiência da gestão governamental para o abastecimento de combustível e de uso doméstico do gás natural. Dessa 
forma, justifica-se a necessidade de investigações sobre a delimitação do problema dentro do ponto de vista teórico do presentes estudo, ou seja, a incidência 
da pandemia nas atividades de petróleo e gás natural e na esfera do direito marítimo. O trabalho utiliza uma metodologia dedutiva, bem como dos métodos de 
pesquisa de análise conteúdo bibliográfico e documental, através dos atos e normas administrativas de nível federal e estadual relacionadas ao tema. Nesta 
senda, o objetivo do estudo é de forma geral uma análise ampla e adequada para a solução da questão e identificar quais foram essas modificações 
estabelecidas. Já em caráter especial, abordar as alterações mais relevantes e suas vantagens e desvantagens dentro do paradigma administrativo brasileiro. 
Palavras chave: Pandemia. Petróleo e gás natural. Direito marítimo. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12234 
A influência dos atores na gestão tributária dos municípios e no processo de Políticas Públicas 
FREITAS, Fabiana Alvarenga Cunha 
MACHADO NETO, Alfredo José 
CAVALCANTI-BANDOS, Melissa Franchini 
Centro Universitário Municipal de Franca 
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Através deste artigo procura-se analisar o papel da Administração tributária municipal na geração de receitas tributárias próprias, assim com a influência de 
transferências intergovernamentais sendo aquelas essenciais à concretização das chamadas políticas públicas, assim como o papel e o comportamento dos 
diversos atores envolvidos, em especial os agentes políticos, e suas possíveis consequências no processo dessas políticas. 
Palavras chave: Municípios, receitas próprias, políticas públicas, sustentabilidade. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12106 
A influência e as consequências de um diagnóstico de psicopatologia na vida de um indivíduo na sociedade 
ABRÃO, Maurício Crivelenti 
AZEVEDO, Mateus Lemos de 
CARDOSO, João Marcus Roque 
GRACIOLI, Sofia Muniz Alves 
Centro Universitário Municipal de Franca 
A psicopatia é um distúrbio mental grave, caracterizado por diversos transtornos mentais, em especial, pode se citar o transtorno antissocial que leva o 
indivíduo a ter comportamentos amorais e também a violação dos direitos de outras pessoas, além de outros tipos de transtornos. A relevância do presente 
artigo é aprofundar um assunto que muito se discute atualmente, mas tem se poucas respostas acerca do mesmo. O objetivo é analisar e elencar as dificuldades 
enfrentadas durante o tratamento e na convivência social de tais indivíduos. A metodologia usada foi uma revisão bibliográfica crítica com uso de artigos 
científicos e livros sobre o tema. O conceito de psicopatia se desenvolveu ao longo dos anos até chegar ao que conhecemos hoje. A psicopatia se apresenta nos 
atos cotidianos, porém é pouco perceptível para pessoas comuns. O tratamento da psicopatia é algo bem complexo, pois até os dias de hoje não há 
comprovações que um sujeito psicopata conseguiu ser curado. Muitas pessoas usariam a psicoterapia como uma forma de melhora e autoconhecimento, mas o 
que se vê com as pesquisas é que a psicoterapia na maioria dos casos prejudica mais ainda o sujeito, pois ele não tem vontade alguma de mudar e não se sente 
infeliz com nenhum de seus comportamentos antissociais. O que é mais indicado nesses casos é o uso de fármacos, para pelo menos tentar minimizar os efeitos 
desse transtorno de personalidade que agrava cerca de 4% da população mundial. 
Palavras chave: Psicopata.Transtorno antissocial. Distúrbio mental 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12190 
A maternidade e a universidade: uma relação possível? 
CINTRA, Soraia Veloso 
FELIPE, Naiara Aparecida 
Universidade Federal de Uberlândia 
O presente artigo apresenta resultados da pesquisa intitulada Impacto da maternidade na vida das mulheres universitárias, realizado em 2018 na Universidade 
Federal de Uberlândia, campus de Ituiutaba (MG), com aprovação do comitê de ética em pesquisa da instituição (CAAE: 82675418.0.0000.5152). Os dados 
levantados mostraram como se dá a conciliação da maternidade com a universidade para mulheres que foram mães durante o curso de graduação em Serviço 
Social. As pesquisadoras queriam saber quais eram as maiores dificuldades que enfrentavam, se tinham conhecimento de seus direitos, e se tiveram ‘prejuízos’ 
para conseguir concluir o curso, como trancamento de disciplinas e/ou outras atividades. Por meio de entrevistas, as mulheres contaram que a tarefa não foi 
fácil, mas contaram com o apoio familiar, principalmente de outras mulheres; e com a compreensão dos próprios professores, já que algumas levavam os bebês 
para sala de aula ao término da ‘licença maternidade’. Percebe-se que as universidades brasileiras não foram pensadas para este público. Mas as mulheres que 
se tornam mães durante a graduação são uma realidade e políticas de inclusão para garantir a permanência delas é necessária. 
Palavras chave: Universidade. Maternidade. Mulheres 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12128 
A moda como fator de impacto na economia mundial: A influência do ícone Elvis Presley no comportamento de uma geração 
SANCHES, Katia Müller 
Membro da Comunidade 
Resumo: É fato que moda, cabelos e comportamentos sempre sofreram influências dos ícones da música, cinema, enfim, das artes em geral. O objetivo deste 
trabalho é mostrar as influências que ícone Elvis Presley trouxe a partir da década de 1950 até a década de 1970, e que até hoje continuam gerando impacto na 
moda, nos cabelos e na economia como um todo. Os conceitos utilizados abordam temas como música, cinema e televisão como influenciadores da moda em 
geral. Coletou-se os dados através de pesquisa bibliográfica sobre o ídolo Elvis Presley, bem como sua filmografia e musicografia. Utilizou-se também para a 
pesquisa, livros, periódicos e sites. O trabalho propõe uma viagem através da história de um ídolo que trouxe, principalmente quando apareceu pela primeira 
vez na televisão, uma corrida desenfreada por moda, cabelo e comportamento que até nos dias atuais é impactante no setor econômico mundial. 
Palavras chave: Moda.Cabelo.Tendência.Elvis Presley 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12158 
A pandemia do covid-19 e a queda de empregos na indústria calçadista de Franca: um olhar para a população em situação de rua 
ALVES, João Vítor Dantas 
BARBOSA, Agnaldo de Souza 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
A pandemia do Covid-19 reduziu significativamente os empregos no mundo todo, em especial nos países periféricos. Nesse sentido, o artigo é justificado uma 
vez que, por conta do isolamento social, as vulnerabilidades materiais tornaram-se mais latentes e as desigualdades aumentaram ainda mais. Portanto, como a 
cidade de Franca possui considerável números de empregados na indústria calçadista, é essencial que se estudo o impacto da pandemia neste setor. Ademais, 
diante do aprofundamento das desigualdades, o artigo pretende demonstrar como a queda dos empregos na indústria calçadista pode resultar no aumento da 
população em situação de rua no município, em uma relação inversamente proporcional. Para tanto, utilizou-se de metodologia mista, com estudo quantitativo 
e qualitativo, observando qual porcentagem da população em situação de rua possui relação com a indústria calçadista francana e qual a quantidade de 
empregos formais na indústria em série-histórica. Também foi lançado mão do método dedutivo, com estudos a nível nacional, para chegar a conclusões na 
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seara local. Por fim, quantos aos resultados, observou-se que a pandemia reduziu a empregabilidade da indústria francana ao menor número de sua história e 
conjuntamente com a constatação que a maioria das pessoas em situação de rua são ex-sapateiros, espera-se um aumento da quantidade de cidadãos nesta 
condição por conta da pandemia Covid-19. 
Palavras chave: Pandemia do covid-19. Indústria calçadista em Franca. População em situação de rua. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12224 
A pesquisa científica e as políticas públicas de certificação ambiental e selos de performance em sustentabilidade: uma análise 
bibliométrica 
LEAL, Andreia Cristina de Britto 
CÂMARA, NaiáSadi 
Centro Universitario Municipal de Franca Uni-FACEF 
O presente artigo possui como objetivo levantar e mapear artigos científicos que tratam de políticas públicas com foco em certificação e selos de performance 
em sustentabilidade, emitidos por organizações da sociedade civil organizada, a fim de identificar o conceito de sustentabilidade adotado pela academia no 
campo das Políticas Públicas de certificação e como essa perspectiva pode influenciar o futuro dos modelos de negócios sustentáveis. Assim, por meio de uma 
pesquisa bibliométrica na base de dados da Scielo, foram encontrados 66 artigos a partir das buscas por: certification, sustainability e small business. As análises 
priorizaram as pesquisas envolvendo pequenos negócios. Verificou-se como as investigações e as propostas de mudanças da pesquisa científica colaboraram 
para a revisão dos conceitos de sustentabilidade, podendo assim influenciar novas tendências de mercado e a constituição de novos modelos de negócios com 
propósitos subsidiados no tripé da sustentabilidade. 
Palavras chave: Políticas Públicas. Certificação. Sustentabilidade. Pesquisa Científica. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12170 
A proteção da propriedade literária no séc. XIX: análise dos contratos assinados entre os romancistas do período romântico e o 
editor B. L. Garnier 
PAULA, Ana Cristina Alves de 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
A Livraria Garnier foi fundada em 1844, no Rio de Janeiro, como uma filial da editora francesa Garnier Frères, fundada em 1833 por Auguste (1812-1887) e 
Hyppolyte (1815-1911) Garnier. À frente da unidade brasileira, estava o irmão mais novo de ambos, Baptiste-Louis Garnier (1823-1893). O estabelecimento, que 
funcionou em dois diferentes endereços da Rua do Ouvidor, viria a se tornar uma das mais importantes livrarias e editoras do Brasil no século XIX. Os temas dos 
direitos dos autores e prerrogativas de livreiros moveram a sociedade brasileira ao longo do século XIX e permitiram a subsistência da nascente indústria de 
livros no Brasil, devendo ser compreendidos como parte de uma produção literária mais ampla. Embora os livros fossem impressos na Europa, a Garnier 
mantinha uma equipe de redatores, revisores e tradutores altamente qualificados, pagava os direitos autorais e investia importantes quantias na edição de 
obras literárias. Assim, obteve os direitos de publicação dos mais célebres escritores da época, apresentando ao leitor brasileiro as obras de romancistas 
consagrados. Por meio do método dedutivo com técnica de pesquisa bibliográfica, o objetivo da presente de pesquisa é o estudo dos contratos e recibos 
assinados entre B.L. Garnier e os brasileiros Bernardo Joaquim da Silva Guimarães, Joaquim Manuel de Macedo e José Martiniano de Alencar, buscando uma 
melhor compreensão da composição do cânone literário brasileiro. 
Palavras chave: Propriedade literária. Contratos literários. B. L. Garnier. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12213 
A questão ambiental e a globalização na perspectiva da teoria da complexidade de Edgar Morin 
SOUZA, Regina Maria de 
PRADO, Ana Paula dos Santos 
GARCIA, Ricardo Alexandre Rodrigues 
TERNERO, Ederson Mella 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul 
O objetivo central deste trabalho é discutir a compreensão de Edgar Morin sobre a questão ambiental, tendo em vista que o autor compreender que a noção de 
desenvolvimento engloba os múltiplos desenvolvimentos da prosperidade e do bem-estar, a melhoria geral das condições de vida, a redução das desigualdades, 
a paz social e a democracia. O desenvolvimento do presente trabalho pautou-se em revisão de literatura pertinente à temática. A teoria da complexidade segue 
e vislumbra o horizonte da mudança paradigmática. A obra do autor traz elementos responsáveis por caracterizar, conceitualmente, os fenômenos ambientais 
como fenômenos complexos, além de discutir a limitação compreensiva e a incapacidade discursiva que as sociedades contemporâneas apresentam diante 
desses fenômenos, focalizando seu estudo no interior dos contextos escolares. Para ser possível compreender a complexidade da questão ambiental, se faz 
necessária uma outra abordagem que leve em conta o sujeito conceptor na construção mesma do objeto, uma vez que, nos marcos do pensamento ocidental 
sujeito e objeto, natureza e sociedade são termos que se excluem. Compreende que enquanto a ciência clássica fragmenta os fenômenos e impede toda a 
tomada de consciência global, a ecologia geral suscita o problema da relação entre o homem e a natureza no seu conjunto, na sua amplitude, na sua atualidade. 
Morin propõe a perspectiva conceitual eco-bioantropossocial por meio da qual natureza, sociedade e homem podem ser pensados conjuntamente, suas 
implicações mútuas podem ser enxergadas e a partir do qual essas três noções são ressignificadas. 
Palavras chave: Questão ambiental. Teoria da Complexidade. Intervenção Humana. 
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________________________________________ 

Cód. 12129 
A União Estável Homoafetiva e o Casamento Homoafetivo - dignidade humana, liberdade, igualdade, desenvimento humano e social 
MOREIRA, Fernando Mazzotta 
BORGES, Donaldo de Assis 
Centro Universitário Municipal - Uni-FACEF 
O presente estudo visa organizar e descrever informações originadas de produções acadêmico-científicas, legislações e decisões judiciais acerca de um tema 
polêmico: a união estável homoafetiva e o casamento homoafetivo. O respeito a diversidade sexual é um fator a ser tratado como uma questão de 
desenvolvimento ínsito da pessoa humana, justificando-se seu estudo, razão pela qual é imprescindível resguardar sua proteção. O tratamento desigual que 
suprime a liberdade sexual, afronta princípios fundamentais do Estado Constitucional brasileiro. Ao analisar os novos arranjos familiares denota-se a 
necessidade de que seus direitos fundamentais sejam assegurados, posto que são abarcados pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da 
igualdade. Em que pese a ausência de legislação específica, o Poder Judiciário vem agindo e decidindo casos concretos, permitindo-se aos casais homoafetivos a 
garantia jurídica de seus direitos, a fim de que deixem de ser vítimas de uma sociedade que os vê de forma preconceituosa, demonstrando, portanto, um avanço 
em termos de desenvolvimento social. O estudo também tem por objetivo fornecer subsídios para uma pesquisa ulterior que pretende verificar as condições 
reais de vida de pessoas unidas por laços de afetividade diante da problemática de eventual falta de eficácia social do direito decorrente de decisão judicial. Ao 
final, conclui-se sobre a importância dos princípios constitucionais que orientaram decisões judiciais a favor da união estável homoafetiva e do casamento de 
pessoas do mesmo sexo, garantindo e preservando suas dignidades, numa perspectiva humanística. 
Palavras chave: Homoafetividade. Dignidade Humana. Casamento. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12141 
A utilização do marketing sensorial nas mídias digitais 
DUARTE, Renan Gustavo Vilalva 
GUILHEN, Diego Ribeiro 
NUNES, Lucio Lombardi Teixeira 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul 
No anseio de buscar maior aproximação e relacionamento mais cordial com os clientes, o conceito de marketing sensorial foi desenvolvido, com base no 
comportamento do consumidor. Objetivo: Discutir os conceitos de marketing e sua evolução ao longo dos anos; as adaptações e mudanças do marketing 
referentes à inovação tecnológica e o uso do marketing sensorial nas mídias digitais. Justificativa: relevância do uso do marketing para promover a aproximação 
emocional do cliente com o produto ou marca desejado. Metodologia: pesquisa bibliográfica que consiste na consulta de material científico já publicado por 
diferentes autores, em diferentes fontes, que estejam disponíveis ao público. Resultados: Trata-se do oferecimento de experiências que envolvam os cinco 
sentidos (audição, visão, olfato, paladar e tato); esta estratégia permite que o consumidor tenha uma conexão emocional com o produto ou marca, o que 
aumenta a possibilidade de compra e fidelidade do cliente. No âmbito do uso das mídias digitais, no entanto, existem limitações, especialmente no que diz 
respeito ao oferecimento de experiências de olfato, tato e paladar. Entretanto, isso não significa que o marketing sensorial não possa ser aproveitado nos 
ambientes digitais. Conclusão: As empresas podem investir nos recursos visuais e auditivos, principalmente, e também em experiência de compra por meio de 
uma interface simples, intuitiva, páginas personalizadas, atendimento humanizado, ou seja, existem outras estratégias que podem ser utilizadas no meio digital 
para oferecer ao cliente experiências emocionais e profundas no processo de compra. 
Palavras chave: Marketing. Comportamento. Mídias digitais. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12211 
Análise comparativa dos impactos da exposição excessiva de universitários brasileiros e portugueses às redes sociais 
SOUZA, Regina Maria de 
PRADO, Ana Paula dos Santos 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC 
O acesso cada vez mais fácil à tecnologia vem produzindo efeitos inegáveis em todos os domínios da vida. O uso excessivo da mídia eletrônica, gera um excesso 
de informações que produz diversas consequências cerebrais. Mais especificamente a internet tem produzido modificações nas estruturas cerebrais dos jovens, 
que são responsáveis, entre variadas funções, pelo processamento cognitivo de informações. Destaque-se também uma importante alteração em direção às 
formas mais superficiais de funcionamento mental, caracterizadas pelo que se denomina de escaneamento rápido, além de mudanças expressivas nas funções 
de contemplação e de consolidação de memória. Diante destas questões o objetivo deste projeto é realizar um estudo comparativo sobre os impactos da 
exposição excessiva às redes no comportamento de universitários portugueses e brasileiros. A pesquisa será realizada por meio de entrevista semiestruturada 
aplicada para os universitários de uma instituição de ensino superior em cada país. Entenda-se ainda, que a troca de informação assumiu formas cada vez mais 
rápidas e mais reduzidas nos jovens pertencentes às novas gerações, o que levou à criação do que se denomina de “cognição digital”, isto é, a utilização das 
novas e recém-criadas habilidades de funcionamento mental que são expressivamente distintas daquelas de gerações que não utilizaram os dispositivos 
eletrônicos de hoje. Está cada vez mais claro que esses recursos, quando usados em excesso, não promovem um avanço das habilidades cerebrais. 
Palavras chave: Dependência de internet. Habilidades cerebrais. Universitários. Cognição. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12229 
Análise da política pública do turismo no contexto da aglomeração urbana de franca 
SILVA, Lucas Froner de Oliveira 
CÂMARA, NaiáSadi 
Centro Universitario Municipal de Franca Uni-FACEF 
A aglomeração urbana de Franca foi criada em 2018 pelo Governo do Estado de São Paulo para implementação das funções públicas de interesse comum no 
sentido de fomentar políticas públicas nesta região. Os dezenove municípios integrantes da aglomeração urbana de Franca: Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, 
Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São 
Joaquim da Barra e São José da Bela Vista, formam um agrupamento territorial contínuo, apresentando limites comuns e relações de integração funcional de 
natureza socioeconômica e manifesta tendência de continuidade urbana entre grupos de municípios. Este artigo tem por objetivo geral analisar a política pública 
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do turismo no contexto da aglomeração urbana de Franca, a fim de verificar se objetivos do Estado e dos Municípios que integram a aglomeração urbana de 
Franca estão em conexão de prioridades de interesse regional. Os resultados a partir da análise dos convênios de repasse por parte do Estado de São Paulo, 
demonstram uma implementação da política pública do Turismo ocorre de maneira desconexa, tendo em vista, a criação ou alteração de regiões e 
investimentos não regionalizados. 
Palavras chave: política pública.turismo.aglomeração urbana 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12181 
Análise de Risco de Crédito nas Cooperativas Financeiras no Cenário Atual 
OLIVEIRA, Rubens Adriano Costa de 
SOUZA, Lorena Gabriela Gonçalves 
FERRACINI, Maria José Floriano 
Faculdade Aldete Maria Alves FAMA 
O Brasil tem enfrentado constantes dificuldades no cenário atual econômico, onde o desemprego cresce com um expressivo e preocupante número, gerando 
consequências em toda a economia nacional. Deste modo, o processo de concessão de crédito ganha relevância, tendo em vista que aqueles que procuram esta 
alternativa sofrem diretamente ou indiretamente com esta realidade. É neste contexto, então, que se faz necessário o estudo da atuação das cooperativas na 
concessão de crédito, pois o cooperativismo tem se apresentado como uma alternativa viável de trabalho e geração de renda. O cooperativismo apresenta a 
proposta de melhorar o capital social ao proporcionar o crescimento conjunto e igualitário dos cooperados. O presente trabalho, portanto, ressalta a 
importância das cooperativas de crédito com aspectos conceituais, bem como a interação histórica do cooperativismo para compreender a sua atuação até nos 
dias atuais, compreendendo a sua estrutura e composição. Por conseguinte, foi feita uma análise conceitual dos elementos do cooperativismo e a sua 
aplicabilidade, ressaltando o risco de crédito e a inadimplência como consequência da concessão de crédito, apontando aspectos analíticos para a escolha do 
cliente através de uma análise embasada do seu perfil social e econômico. Por fim, foi feita uma breve análise acerca a relação do cooperativismo com o 
desenvolvimento socioeconômico. 
Palavras chave: Cooperativismo. Concessão de crédito. Risco de crédito. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12127 
Análise do sofrimento e do prazer no trabalho: Reflexões a partir do estudo em uma empresa do setor automotivo 
VIEIRA, Marina Helena Pereira 
FONTES, Andréa Regina Martins 
CANALLE, Sâmia Roma 
Membro da Comunidade 
Este artigo apresenta uma análise do quadro mental de trabalhadores de uma indústria automobilística, por meio da utilização de uma ferramenta para a 
avaliação de sofrimento e prazer no trabalho, aplicado tanto no ambiente administrativo como no chão de fábrica. Foram entrevistados 22 funcionários de 
setores administrativos e operacionais de uma indústria multinacional alemã localizada no interior do estado de São Paulo. Por meio da interpretação das 
respostas relativas à percepção dos trabalhadores, procurou-se identificar os elementos das condições de trabalho que influenciavam na carga mental, sendo 
estes possíveis causadores de sofrimento ou prazer. Os resultados evidenciaram que as vivências de prazer, dentro do contexto do trabalho, estão fortemente 
relacionadas com a capacidade de exercer o raciocínio e, como consequência, relacionados à atividade mental. Nesse sentido, os aspectos cognitivos receberam 
destaque tanto nas experiências positivas que geram prazer, quanto nas vivências que geram sofrimento e, portanto, devem receber atenção tanto na pesquisa 
acadêmica quanto na prática organizacional, para a busca pelo trabalho equilibrante. 
Palavras chave: Psicodinâmica do Trabalho. Carga Mental. Sofrimento e Prazer. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12185 
Aplicabilidade do neuromarketing como ferramenta estratégica na fidelização de clientes: um estudo em uma rede de postos de 
combustíveis na cidade de Santa Fé do Sul 
GOMES, Wellington Bertocco 
NEPUMOCENO, Nádia Eduarda Martins 
FERREIRA, Maria Regina 
UNIFUNEC - Centro Universitário de Santa Fé do Sul 
O processo de fidelização de clientes tem gerado muita dificuldade para todas as empresas, a alta competitividade do mercado e o cliente cada dia mais 
exigente torna as ações organizacionais cada vez mais complexas, é necessário estar se adaptando constantemente as mudanças, além de exigir muito 
conhecimento e cautela de seus dirigentes nas tomadas de decisões, portanto é necessário mergulhar profundamente no universo dos seus clientes e 
compreender suas reais necessidades e desejos, assim evitando falhas durante o processo de tomada de decisões. O momento atual de pandemia deixa claro 
que não basta apenas atrair os consumidores para a sua empresa, e sim a importância em criar relações afetiva e estável na busca por fidelização e atração de 
clientes. Este trabalho tem como objetivo aplicar a ferramenta de neuromarketing destacando o fator emoção na busca da fidelização dos clientes de uma rede 
de postos combustíveis. O estudo foi elaborado a partir de uma pesquisa de campo onde foi aplicado um questionário com os clientes da empresa, com o 
objetivo de identificar as principais necessidades dos consumidores que utilizam dos serviços da rede de postos de combustíveis. A pesquisa servirá de base para 
identificar quais deverão ser ações práticas e realizada pela rede de combustíveis trabalhando o marketing e o neuromarketing, na busca de atrair e fidelizar 
seus clientes. Ao final da pesquisa pode-se concluir que a aplicação do neuroromarketing como ferramenta de marketing pode aprofundar o conhecimento das 
empresas em relação aos seus clientes e melhorar o relacionamento, cliente/empresa. 
Palavras chave: Neuromarketing.Relacionamento.Fidelização 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
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Cód. 12131 
Articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão em Economia Solidária: a experiência INCOOP/NuMI-EcoSol 
FERREIRA, Danilo Malta 
Centro Universitário Municipal de Franca 
A superação de problemas da realidade social como a exclusão social e desigualdades estruturais implica na produção de conhecimentos pela Universidade, em 
especial a Universidade Pública, que articule pesquisa, ação na realidade e processos educativos. Este processo de produção necessita passar a incluir o tornar o 
conhecimento acessível como parte do processo de produzir conhecimento. A atuação da Universidade mobiliza diferentes conceitos e princípios a depender da 
concepção ou forma econômica que pretende reforçar. A Economia Solidária como concepção econômica, baseada em princípios como autogestão, cooperação 
e solidariedade, tem sido considerada estratégia para superação de tais problemas. E sua promoção tem relações com a produção de novos conhecimentos, algo 
que as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, como experiências da Universidade, começaram a fazer, atuando no campo da Economia Solidária. 
Esta pesquisa teve como objetivo sistematizar a experiência do Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária 
(NuMI-EcoSol), sucessor da Incubadora Regional de Cooperativas Populares, da Universidade Federal de São Carlos. As estratégias gerais da pesquisa são: 1. 
pesquisa pós-fato: a partir da análise de documentos e depoimentos; 2. estudo de um caso: a experiência da atuação do NuMI-EcoSol desde sua origem em 
1999 até 2014. Os resultados obtidos evidenciam a articulação entre pesquisa científica, a partir da realidade, acesso ao conhecimento mediante processos 
educativos e ação na realidade. 
Palavras chave: Economia Solidária.UniversidadePública.Articulação Ensino Pesquisa e Extensão. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12223 
As Contribuições da Educação Física no Processo de Inserção do Deficiente Intelectual no Mercado de Trabalho 
SERAFIM, Patricia Amanda 
SANTOS, IaniFassa dos 
Membro da Comunidade 
O trabalho é considerado um ambiente importante para as pessoas com Deficiência Intelectual por representar a possibilidade de construção da identidade, 
desenvolvimento social e emocional. Tendo em vista as limitações e estigmas gerados na profissionalização do deficiente intelectual, acreditamos que a 
Educação Física (EF) pode contribuir no desenvolvimento de habilidades e capacidades para a aproximação desse sujeito com o mercado de trabalho. Nessa 
perspectiva, procuramos nesse estudo, através de uma revisão bibliográfica, analisar e descrever os empasses no percurso de inclusão no mercado de trabalho 
de pessoas com Deficiência Intelectual, assim como, a contribuição da EF nesse processo. Concluímos que a aprendizagem das pessoas com DI deve acontecer 
em ambientes reais, com pessoas reais e que a EF pode contemplar todos esses requisitos, contribuindo para a aprendizagem, desenvolvimento e formação 
profissional de pessoas com DI. 
Palavras chave: inclusão no trabalho. deficiência intelectual. educação física adaptada. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12227 
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 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC 
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. 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, elegeram-se como foco de estudo, duas empresas instaladas na cidade de Santa Fé do Sul-SP, que se enquadram na 
classificação de médias empresas, e são do setor privado. Ambas já realizaram a adoção do sistema de cotas para deficientes. Como resultados, chegou-se a 
consideração de que a empresa 2 entende o papel das cotas, já que nela existe alguma dinâmica de sensibilização em relação à inserção do deficiente. Ao se 
considerar a empresa 1, por sua vez, percebe-se que o processo é mais incipiente e que não existe por parte do gestor dessa empresa ou pela pessoa que é 
responsável pela gestão de pessoas uma noção do quanto pode ser benéfica a inserção de um deficiente no mercado de trabalho e dentro de uma empresa. 
Palavras chave: Necessidades especiais, Equidade Social, Eficácia organizacional. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12198 
As histórias em quadrinhos na perspectiva da Ciência da Informação: Uma análise preliminar 
SANTANA, Fernanda Lacerda 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
JESUS, Samantha Augusta dos Santos de 
SILVA, Amanda Mendes da 
Faculdade de Filosofia e Ciências - Câmpus de Marília 
Considerando que a Ciência da Informação (CI) deve organizar todo tipo de conhecimento produzido pela sociedade, as HQs, também necessitam de um olhar 
específico para a sua organização; justamente pela sua importância social através de críticas e registros de momentos históricos. Dito isso, essa pesquisa se 
justifica visando demonstrar a importância desse objeto de estudo para a área da CI.Desse modo, a natureza da presente pesquisa é quali-quantitativa, do tipo 
descritiva exploratória, e tem como objetivo geral averiguar o que está sendo discutido sobre as HQs no âmbito da CI por meio de uma análise preliminar. E para 
isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a.realizar uma pesquisa preliminar em bases de dados para recuperar trabalhos sobre HQs; b. 
verificar quais temáticas são mais consideradas por pesquisadores em CI no domínio em HQs. Para a composição do corpus documental, foram utilizadas as 
bases de dados Library Information Science and Technology Abstracts (LISTA) e na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 
Informação (BRAPCI). Conclui-se por meio desse estudo, que por mais que existam pesquisas sobre HQs em desenvolvimento no âmbito da CI, ainda há muitos 
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aspectos a serem analisados e desenvolvidos sobre esse domínio, como os processos de indexação, classificação e entre outros tipos de SOC. Desse modo, 
enfatiza-se a importância do desenvolvimento de pesquisas relacionadas a HQs na área da Ciência da Informação. 
Palavras chave: Histórias em Quadrinhos.Ciência da Informação.Sistemas de Organização do Conhecimento. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12192 
As vantagens do e-commerce e sua contribuição para a sobrevivência da economia diante da crise resultante da pandemia Covid-19 
PEIXOTO, Isabela Granero 
CARVALHO NETO, Silvio 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni FACEF 
A pandemia causada pelo vírus SARS CoV-2 vem comprometendo todo o mundo e levantando questões sobre as providencias mais assertivas para o 
enfrentamento da mesma. Diante do problema encontram-se três vertentes influenciadoras da crise: a comportamental, sanitária e econômica. A crise 
comportamental baseia-se na mudança radical de hábitos desde o uso de máscaras e álcool em gel, até o isolamento social. A crise sanitária que resulta em 
grade chance de um desmoronamento do sistema de saúde de todo o mundo perante a rapidez de propagação do vírus. E a crise econômica resultante das 
políticas de isolamento para diminuição de propagação do vírus. Para controlar a propagação do vírus, autoridades determinaram o encerramento do trabalho 
de diversas áreas por tempo indeterminado, do comercio em geral, funcionando apenas os serviços essenciais como: supermercados, farmácias, hospitais, 
polícia e funerárias. Diante do colapso econômico causado pela pandemia, as empresas passaram a adotar novas medidas para sobreviver ao cenário econômico 
atual. Diante dos novos hábitos adotados, o que mais tem auxiliado na sobrevivência dessas empresas é a utilização do e-commerce. Em resposta a 
problemática deste trabalho, foram apresentadas as razões pelas quais as vendas online podem ser vistas como artificio para sobreviver durante a crise, além de 
inúmeras vantagens como comodidade dos consumidores na realização das compras, e dos próprios empresários na redução dos custos operacionais. 
Palavras chave: Palavras-chave: Pandemia, crise econômica, e-commerce. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12126 
Aspectos Relevantes do Microempreendedor Individual – Mei 
REIS, Leila Beatriz Costa 
Membro da Comunidade 
Resumo: Com a edição das Leis Complementares 123/2006 e 128/2008, que instituíram o Micro Empreendedor Individual (MEI), as pessoas que trabalhavam 
informalmente tiveram a oportunidade de se regularizarem e contribuírem de forma diferenciada e única à União, Estados e Municípios, conforme a atividade. 
Essa modalidade de empresa é voltada para a pessoa que trabalha informalmente e que ao se formalizar se torna pequeno empresário. Nesse sentido, o MEI 
dispõe de mecanismos facilitadores para alavancar os negócios e conduzi-los de forma a torná-los produtivos, para tanto é necessário se informar sobre a 
viabilidade dessa formalização. Desta maneira, o objetivo deste trabalho é mostrar os direitos e deveres pertinentes ao MEI, tecer algumas considerações sobre 
os aspectos abordados, demonstrando que uma maior disseminação das características dos MEIs implicará em melhor planejamento frente às inúmeras 
questões que permeiam a atividade empresarial. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, na forma de coleta de 
informações a respeito do cenário do microempreendedorismo, através de dados disponibilizados pela Associação do Comércio e Indústria de Franca (ACIF). 
Palavras chave: Microempreendedor individual.Legislaçãotrabalhista.Legislação previdenciária. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12194 
ASPECTOS E SUGESTÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: uma visão dividida de atuação da 
União, Estado e Município 
ROSA, João Pedro Cucolicchio 
BORGES, Donaldo de Assis 
CAVALCANTI-BANDOS, Melissa Franchini 
Centro Universitário Municipal de Franca 
O presente artigo tem como objetivo, através da análise dos aspectos, atores, condições e consequências acerca da violência contra mulheres, tanto no âmbito 
local como regional e nacional, realizar uma análise crítica e a consequente propositura de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher nas 
três esferas de atuação governamental, através de levantamento bibliográfico, dados obtidos juntos ao Centro de Atendimento à mulher vítima de violência – 
CRAM, da cidade de Franca – SP, dados estatísticos oferecidos por relatórios e pesquisas como o Atlas da violência 2020 e do Senado Federal e entrevista com a 
vereadora Cristina Vitorino. Mediante tais informações, considerando-se o agravante imposto pelo período em que as pessoas precisaram se recolher em suas 
residências, por conta da pandemia de COVID-19, tornando as vulnerabilidades ainda mais sensíveis, com problemas de alcoolismo, diminuição da renda, 
desemprego e efeitos semelhantes a conclusão será a oferta de políticas públicas, melhorias e inovações no combate à violência contra a mulher. 
Palavras chave: Violência contra a mulher. políticas públicas. vulnerabilidade 
 
________________________________________ 

Cód. 12165 
Atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde na comunicação nos serviços de saúde 
LOPES, Ana Paula Ghedini 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitario Municipal de Franca 
Os agentes comunitários de saúde (ACS) são sujeitos estratégicos na complementação dos processos de informação, educação e comunicação, nas ações de 
promoção da saúde. Portanto, são considerados os integradores entre equipe de saúde e comunidade e indaga-se qual a capacidade e meios de obtenção de 
informação sobre saúde pelos ACS e suas habilidades no manuseio de fontes de informações. O objetivo principal desse artigo é apontar e discutir as principais 
fontes e atitudes em busca do uso e compartilhamento de informações sobre saúde utilizadas pelos ACS para cumprir a sua função junto à população. Para 
tanto, é apresentado uma discussão teórica das atribuições dos agentes de saúde e o seu enlace com a comunidade; da educação como promotora de saúde no 
contexto dos ACS e por fim do Letramento Funcional em Saúde (LFS) e a Competência em Informação em tempos de evolução das Tecnologias de Comunicação 
e Informação (TIC) no ambiente dos ACS. O presente artigo se classifica como pesquisa bibliográfica de natureza exploratória. Foi percebida a correlação entre 
Letramento Funcional em Saúde (LFS) e a Competência em Informação e a relevância de ambos para maior qualidade no trato da informação para aprendizagem 
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e ensino, em tempos de evolução das TICs. Ainda que, diante da escassez de estudos sobre o letramento funcional em saúde e competência informacional no 
ambiente dos ACS, o que sugere a necessidade no avanço das pesquisas que busquem a associação entre LFS, inclusão digital e qualidade de vida, aspirando o 
auxílio na promoção da saúde. 
Palavras chave: Agentes Comunitários de Saúde.Letramento Funcional em Saúde.Competência em Informação. 
 
________________________________________ 

Cód. 12160 
Auditanalytics: a análise estratégica de dados eletrônicos no processo de auditoria interna 
CEZANE, Fernanda Alves 
SOUZA, Regina Maria de 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC 
Em um cenário empresarial cada vez mais globalizado e dinâmico, as técnicas de auditoria devem acompanhar essas mudanças e agregar valor cada vez mais. 
Uma das tendências na área é a utilização de data analytics em todos os processos de auditoria interna. Este estudo tem como objetivo demonstrar de que 
forma a incorporação da tecnologia data analytics pode otimizar os processos de auditoria interna e os desafios de implementação, bem como auxiliar no 
processo de tomada de decisão estratégica. Para sua realização, foram desenvolvidos um levantamento bibliográfico acerca do tema e um estudo de caso com 
auditores internos de uma determinada empresa, que puderam apresentar quais ferramentas são as mais utilizadas em sua atuação, apontando, ainda, 
benefícios e desafios na utilização da tecnologia nos processos de auditoria interna, o grau de confiança que depositam nessa tecnologia, além de alguns relatos 
e contribuições para o estudo de acordo com suas experiências profissionais. Os resultados apresentam pontos de vista diferentes, devido à variação de tempo 
de experiência profissional, porém, a opinião de todos converge na obtenção de rapidez, geração de insights e aprimoramento da análise dados ao fazer uso de 
tecnologia. Ainda, ao iniciar a pesquisa, acreditava-se que o custo seria o maior desafio, entretanto, outros aspectos foram apontados como superiores. 
Palavras chave: Auditoria. Tecnologia. Data analytics. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12148 
Avanço e retrocessos do desenvolvimento brasileiro 
BRAGA FILHO, Helio 
ANDRADE, Leonardo Henrique Cardoso de 
POUSA, Jonatan 
ENGLER., Helen Barbosa Raiz 
CENTRO UNIVERSITARIO DE FRANCA 
Até antes da grave crise fiscal que entre os anos de 2015-2016 provocou aguda recessão na economia brasileira, apesar dos avanços, indicadores econômicos 
apontavam considerável retrocesso da indústria de transformação, enquanto, indicadores sociais revelavam a imperiosa necessidade das políticas públicas 
continuarem avançando nesta área. O objetivo do artigo é examinar o desenvolvimento do país nas áreas econômica e social nas fases pré e durante a pandemia 
da COVID-19. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e documental, além de se tratar de uma pesquisa ex-post-facto. Como resultado, a pesquisa 
revelou que apesar dos avanços, ocorreu um preocupante retrocesso produtivo na indústria de transformação brasileira, o que acarreta sérias consequências 
para as áreas econômicas e social, além do que, na dimensão social, ainda é preciso avançar muito. 
Palavras chave: crises, indústria de transformação, desenvolvimento econômico e social 
 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca 
 
________________________________________ 

Cód. 12180 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: política pública de inclusão digital de estudantes da educação básica 
COSTA, Thais Machado 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
BANDOS, Melissa Franchini Cavalcanti 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
Reflexões sobre educação e inclusão digital são primordiais e relevantes, vivemos em mundo globalizado, e a preparação do estudante é uma questão iminente 
em pauta. É necessário pensar na inclusão digital, para inserir o indivíduo em seu tempo e espaço, e na cultura digital, para uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs). O acesso digital é um direito, garantir esse direito, por meio de política pública é essencial. Nesse sentido, é necessário analisar o que a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), a mais recente política pública educacional, apresenta sobre inclusão digital de estudantes da educação básica, ressaltando 
os processos que envolvem letramento e multiletramento e o domínio de ferramentas digitais. Assim, o objetivo do trabalho é analisar os postulados de inclusão 
digital de estudantes da educação básica, trazidos na BNCC, por meio das práticas pedagógicas de letramento e multiletramento, a fim de avaliar a referida 
política pública de educação e os possíveis efeitos sobre os indivíduos. Para alcançar o objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica teórica e uma análise da 
BNCC, buscando oferecer um conjunto de disposições pedagógicas, aos profissionais envolvidos com educação básica, no que se refere à inclusão digital, de 
forma a permitir a participação das crianças e dos jovens em um mundo cada vez mais global. Verifica-se a necessidade dos profissionais da educação 
compreenderem a relevância de incluir o aluno em práticas digitais, priorizando a formação de alunos letrados e multiletrados, capazes de atuar com variadas 
linguagens, principalmente as que constituem as redes e meios digitais. 
Palavras chave: Inclusão Digital.BNCC.Política Pública 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12226 
Bibliotecas públicas e não-público: a mediação para além dos livros 
ALVES, Marcus Rei de Lima 
CARVALHO, Cláudia Pereira de Jesus 
ALMEIDA, Carlos Cândido de 
Universidade Estadual Paulista 
A Biblioteconomia, apesar das reformulações ao longo da sua história, ainda hoje é caracterizada, acadêmica e socialmente, por seu caráter tecnicista, 
principalmente pelo fato de, desde sua gênese, trabalhar em métodos e recursos para o aperfeiçoamento frenético de técnicas para organização dos livros e 
recursos informacionais em geral. A formação curricular contribui para que a maioria dos profissionais atuem considerando o acervo a parte mais importante 
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das bibliotecas, relegando a um plano menor os indivíduos que deveriam ser o centro das preocupações bibliotecárias, o público real e o potencial. Apesar de o 
campo conhecido como Estudos de usuários existir há aproximadamente um século, desenvolvendo processos e parâmetros para compreender - ou tentar - as 
distintas necessidades informacionais que um indivíduo, ou um grupo, demanda(m), a concretização dos resultados desses estudos em práticas efetivas no dia-
a-dia das bibliotecas é mínima. O setor de referência das bibliotecas possui um papel fundamental quanto à disseminação e mediação da informação. Ainda 
assim, ao pensar na estrutura da disseminação e da mediação, atualmente, nota-se uma hierarquização das formas de expressão, priorizando-se a cultura 
letrada, com a consequente omissão e negligência a outras formas de expressão da cultura e da linguagem. Desta forma, por meio de uma pesquisa teórico-
bibliográfica, com análise crítica e reflexiva, e considerando as bibliotecas públicas espaços ímpares de manifestação cultural, política e social, este trabalho 
propõe uma discussão teórica preliminar acerca da mediação da informação direcionada para o não-público/não leitor nesses ambientes. 
Palavras chave: Biblioteca pública.Público e não-público.Mediação da informação 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12147 
Cenário da Informação em Saúde: A Utilização de Sistemas Hospitalares do SUS na Gestão Hospitalar 
MENDONÇA, Bárbara Camilla Barbosa de 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 
O Presente estudo buscou elucidar, por meio de levantamento bibliográfico e documental, a respeito dos recursos informatizados do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sua relevância para gestores hospitalares. As reflexões suscitadas partem da interseção entre saúde e informação, evidenciando os Sistemas de 
Informação em Saúde (SIS) no cenário da saúde pública brasileira, a partir de reformas que partem de uma dimensão política e também apoiadas por 
transformações decorrentes dos avanços sociais e tecnológicos. Nesse contexto, apresenta-se os sistemas do Departamento de Informática do SUS – DATASUS, 
os quais subsidiam o desenvolvimento de um trabalho estruturado, hierarquizado e fidedigno por parte de profissionais de saúde e gestores, diante de uma 
concepção de cooperação e qualificação das informações. As reflexões finais pretendem destacar o avanço temporal e qualitativo dos serviços na gestão 
hospitalar, ou seja, na obtenção de melhores resultados e um fluxo de trabalho mais ágil, a partir do direcionamento adequado dos SIS. 
Palavras chave: Sistemas de Informação.DATASUS.Gestão Hospitalar. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12231 
COLEÇÕES ESPECIAIS EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS: considerações sobre preservação e acesso ao patrimônio bibliográfico 
CARVALHO, Cláudia Pereira de Jesus 
ALMEIDA, Carlos Cândido de 
Universidade Estadual Paulista 
O colecionismo, fenômeno vasto e multifacetado, se constitui um prolífero campo de estudos para diversas áreas do conhecimento. Um nicho específico do 
colecionismo são os livros, a bibliofilia, dando origem às coleções bibliográficas e ao conceito inicial de biblioteca. A história da Biblioteconomia e das bibliotecas 
se fundamenta basicamente em formar, organizar, preservar e disponibilizar coleções de recursos informacionais. Considerando a Formação e Desenvolvimento 
de Coleções como uma das principais áreas de estudos e práticas da Biblioteconomia, inclui-se as coleções especiais como uma realidade presente em muitas 
bibliotecas, muitas vezes desafiadora. As coleções especiais constituem-se valiosas fontes de informação e podem ser consideradas patrimônio bibliográfico com 
valor de memória social e científica. Almeja-se contribuir para a discussão de pesquisas voltadas para acervos especiais, uma vez que a temática representa um 
grupo diminuto de estudos na Biblioteconomia e ainda carece de muitos debates para um melhor entendimento dos fatores envolvidos nessa questão. 
Palavras chave: Coleções especiais.Biblioteconomia. Formação e desenvolvimento de coleções.Patrimônio bibliográfico. 
 
________________________________________ 

Cód. 12145 
Como as organizações podem aprender a construir conhecimento via ensino a distância: uma análise preliminar 
NIEDDERMEYER, Henrique Lacerda 
Unimar - Universidade de Marília 
Cada vez mais as organizações buscam a construção de novos conhecimentos, em especial conhecimentos que possibilitem os sujeitos construírem novas 
competências e habilidades. O cenário atual, de grande competitividade, testemunha também o avanço da Educação a Distância (EAD), que no decorrer dos 
anos teve um notável e propagação graças as TICs. Portanto, este artigo procura como objetivo iniciar uma discussão sobre as perspectivas e ações da 
construção e gestão do conhecimento por meio da Educação a Distância como ferramenta estratégica, visando proporcionar a construção de conhecimentos, 
habilidades e competências, sem, entretanto, esgotar tal discussão. Para atingir esse objetivo, o presente artigo utilizou pesquisas bibliográficas para capturar 
conceitos e teorias sobre os temas Construção e Gestão do Conhecimento, bem como a Educação a Distância e a Aprendizagem Organizacional. Após o 
levantamento das informações dos temas supracitados, analisou-se os conceitos e os mesmos relacionados, permitindo assim, a construção de importantes 
reflexões. Dessa forma, o artigo evidencia que a EaD pode contribuir de maneira estratégica, em especial para o processo de aprendizagem organizacional. A 
Gestão do Conhecimento (GC) ao se conectar com a aprendizagem organizacional, passa ter a capacidade de identificar necessidades de conhecimento, 
competências e habilidades, e com isso, ser mais assertivo nas construções que visam atender essas necessidades. Ao considerarmos o EaD como fermenta 
estratégica nesse contexto, torna-se possível a construção de novos conhecimentos quando relacionados com a GC, enquanto que, ao se relacionar com ao 
processo de aprendizagem organizacional, auxilia na construção de novas habilidades e competências. 
Palavras chave: Educação a Distância (EAD), Gestão do Conhecimento (GC), Aprendizagem Organizacional. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12210 
Comportamento ambiental de estudantes universitários brasileiros e portugueses 
SOUZA, Regina Maria de 
PRADO, Ana Paula dos Santos 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul - UNIFUNEC 
O presente trabalho apresenta como objetivo central realizar um estudo comparativo entre os discentes matriculados no primeiro ano do curso de Pedagogia do 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul/Brasil e os discentes também matriculados no primeiro ano do Curso de Licenciatura em Educação Básica do Politécnico 
de Leiria/Portugal. Os questionários foram aplicados simultaneamente nos dois países, entre os dias 23 e 30 de setembro de 2019, por meio eletrônico, fazendo 
uso das plataformas digitais das respectivas instituições de ensino superior. A educação ambiental possui grande representatividade no contexto atual, tendo 
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em vista o grau de desorientação do conhecimento, em função da rapidez das evoluções e das mudanças contemporâneas, assim como pela complexidade 
característica da globalização, em que se manifestam processos muito diversos, no âmbito econômico, político, social, demográfico, ideológico e religioso. 
Entenda-se que os habitantes do mundo ocidental ou que aderiram à cultura ocidental, se acostumaram a acessar um conhecimento compartimentado, que 
acaba por fragmentar os problemas fundamentais, que demandam, ao contrário, uma compreensão transdisciplinar dos fenômenos, inclusive das questões 
ambientais. 
Palavras chave: Comportamento ambiental. Educação universitária. Globalização 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12072 
Constructionof Social Knowledge in Brazil: stateofart 2005 to 2017 
SILVA, Rafaela Carolina da 
SARAVALI, Eliane Giachetto 
GUIMARÃES, Taislene 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) 
It offers a broader review oftheresearchcarried out in theBraziliancontext, concerningtheconstructionof social knowledge in a Piagetian perspective. The 
studyselected 12 years (2005 to 2017) as periodofanalysis. The databasesconsultedwereScientificElectronic Library Online (SciELO), Portal de Periódicos 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), andthe digital librariesoftheinstitutionsreferenced, usingtheterms social knowledge, 
Jean Piaget, geneticepistemology, social beliefsandnotions, and Juan Delval. Therewere 74 references, analyzedbyvehicleofpublication, mostproductiveauthors, 
mostquotedauthors, originoftheresearchinstitutions, age range oftheparticipants, methodologicaldelineations, as well as thetopicsaddressed in thesestudies. 
The mostexploredfields are economicfunctioning, politicalorder, laws, family, sexual roles, social classes, professions. Farfromexhaustingthesubject, 
thesequenceoftheworksanalysedandthedeepeningofstudies in theareawillcontributetotheunderstandingregardingtheconstructionof social knowledge in 
thepedagogical, psychological, andepistemologicalareas. It concludesemphasizingtherelevanceoftheworksandtheactualityofthePiagetianstudies, 
whichsupporttheappropriationof social world. 
Palavras chave: Social Knowledge. GeneticEpistemology. Stateof art. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12139 
Contexto de produção documental em microempresas: especificidades na identificação na identificação de funções e atividades 
GENERICH, ThaysGabriely Tokumoto 
VITORIANO, Marcia Cristina de Carvalho Pazin 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) 
Este trabalho tem por tema a organização de arquivos em microempresas. O foco da pesquisa encontra-se nos procedimentos necessários para realização da 
identificação das estruturas organizacionais, funções e atividades de empresas da área industrial e comercial. Como objetivo geral realizou-se um estudo sobre o 
contexto de produção documental de microempresas, considerando as atribuições, funções e atividades desempenhadas por este tipo de organização. Como 
objetivos específicos foram realizados: a) identificação das estruturas, funções e atividades desempenhadas; b) Descrever e comparar: estruturas, funções e 
atividades desempenhadas pelas microempresas com o que se encontra na teoria. Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza exploratória e 
descritiva, que usa como método de pesquisa o estudo de caso. Como procedimentos de coleta de dados foram utilizados: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 
documental, observação direta e entrevistas com gestores das empresas selecionadas. Como resultado obteve-se o levantamento das estruturas, funções e 
atividades de cada empresa, o que possibilitou a comparação do referencial teórico com a composição de cada microempresa identificando a estrutura 
organizacional, as principais funções e atividades desempenhadas nos dois ramos de atuação, comercial e industrial. 
Palavras chave: Estrutura organizacional. Contexto de produção. Microempresa. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12173 
CONTOS CHAPEUZINHO VERMELHO E FITA VERDE NO CABELO: análise das obras literárias à luz da psicologia analítica de Carl Gustav 
Jung 
TOZATI, Camila Aparecida Letro 
ARAUJO, Denise Conceição Garcia 
BULGO, Danilo Cândido 
MARCELINO, Daniela 
OLIVEIRA, Letícia Natália de 
GIROLDO, Julio Cesar 
Universidade Cidade de São Paulo 
Diversos contos permeiam a história da humanidade, sendo estes marcados por recortes temporais fundamentais para alimentar a imaginação, pensamentos e 
disseminação da literatura nas mais variadas culturas. Nessa perspectiva dois famosos clássicos da literatura ganham destaque nesse cenário, sendo eles 
“Chapeuzinho Vermelho”, um clássico conto de fadas eternizado pelos Irmãos Grimm e o conto brasileiro “Fita Verde no Cabelo” escrito pelo famoso autor João 
Guimarães Rosa. Nessa perspectiva, ganha-se destaque diversos teorias interpretativas, dentre elas a psicologia analítica, que busca em sua essência 
compreender as ocorrências no inconsciente do indivíduo a fim de promover a sua conscientização, analisando assim, por meio do autoconhecimento e pela 
avaliação das habilidades o desenvolvimento do potencial dos sujeitos. Consoante ao exposto, o presente trabalho objetiva analisar as obras literárias 
“Chapeuzinho Vermelho” e “Fita Verde no Cabelo” sob à luz da teoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. A partir dos vários arquétipos recorrentes nas 
famosas obras que criam a trama das protagonistas, faz-se uma análise do processo de individuação buscado pelas personagens centrais e seu contato com o 
inconsciente, corporificado na figura das personagens secundárias, a mãe, o Lobo, a avó e os caçadores. Figuras representantes do ego, do animus, da sombra e 
do herói, em cenário de rica simbologia. Desse modo, a ótica da psicologia analítica enfatiza a relevância da psique individual, da jornada pessoal e da totalidade. 
Palavras chave: Análise Junguiana. Contos literários. Psicologia Analítica 
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________________________________________ 

Cód. 12222 
Contribuições do Prontuário Eletrônico e da Equipe Multiprofissional na Alta Responsável 
SERAFIM, Patricia Amanda 
MIRANDA, Cláudia Regina Targa 
MIRANDA, Nelson Júlio de Oliveira 
Universidade de São Paulo (USP) 
O impacto das transformações geradas pela difusão das TIC origina uma nova conformação social que ressignifica o papel da informação. No campo da saúde, as 
TICs vêm consolidando um papel fundamental para prestadores de serviço, gestores e profissionais de saúde. Pensando nisso, e utilizando dessas tecnologias, o 
HCFAMEMA juntamente com a DRS-IX, desenvolveram um prontuário eletrônico, tendo como base o conceito da Alta Responsável, visando entender e criar 
estratégias para englobar as comunicações de uma equipe multidisciplinar. Assim, o projeto tem como objetivo analisar as dificuldades dos profissionais da 
saúde na utilização prontuário eletrônico da Alta Responsável e como se dá a comunicação entre a equipe multiprofissional nesse processo. O método utilizado 
será o referencial teórico de Foucault. Portanto, acreditamos que a cooperação e co-responsabilização da Alta Hospilar, através do prontuário eletrônico 
contribuirá não só para o HCFAMEMA, mas também para outros hospitais que já utilizam ou pretendem implantar esse sistema. 
Palavras chave: alta responsável. equipe multiprofissional. alta hospitalar. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12178 
Coordenação Pedagógica: formação continuada em educação sexual 
SILVA, Vanessa Messias da 
SANTOS, Ana Carolina Franco dos 
Ana Carolina Franco dos Santos 
Este artigo aborda a relevância da formação continuada sobre educação sexual para os professores do ensino fundamental da rede pública da cidade de Bauru. 
Consideramos a relevância dessa pesquisa devido a extrema importância de se discutir em ambiente escolar temas como ISTs (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis), organismo masculino e feminino, preservativos, gravidez precoce e questões de gênero. O artigo percorre de forma sucinta o conceito de 
educação sexual e sua complexidade na abordagem escolar e familiar, já que o referido tema tem sido tratado na maioria das vezes de forma equivocada tanto 
pela família que ora é deficiente de informação, ora resistente ao assunto, quanto pela escola; que é formada por um conjunto de pessoas que carregam vários 
fatores individuais como cultura, religião, conhecimento, preconceitos entre outros, os quais influenciam quando as discussões sobre sexualidade são trazidos à 
tona. Outro fator abordado pela pesquisa, é a relevância da coordenação pedagógica na formação continuada dos professores com relação a educação sexual, 
tema que possui várias lacunas formativas dos educadores. Para desenvolvimento e análise dessa pesquisa, utilizou-se como metodologia a pesquisa 
bibliográfica e um estudo de caso por meio de questionário semiestruturado, o qual teve como objetivo permear e apresentar um recorte do que os 
coordenadores pedagógicos pensam e conhecem acerca do assunto. 
Palavras chave: Coordenação Pedagógica. Sexualidade. Formação. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12155 
Cultura e Competência Informacional em Tempos de Fake News 
CARRARO NETO, Pedro Americo 
CARVALHO, Sâmia Souza 
JEBAILEY JUNIOR, Adnan Kalil 
LOPES, Alan Bazalha 
Membro da comunidade 
O campo de estudo da Cultura Informacional se desenvolveu a partir da década dos anos de 1980. Inúmeras teorias e estudos nasceram ao longo do tempo. 
Entretanto, nos últimos anos o avanço da tecnologia e a alteração no padrão de comportamento da sociedade pós-moderna fez surgir novos obstáculos nessa 
área de estudo. Dessa maneira, esse artigo tem como objetivo analisar a relação teórica entre a Cultura Informacional e o surgimento das Fake News estudando 
seu modus operandi e como o usuário se comporta diante das notícias falsas. Constatou-se que existe uma relação bastante próxima da proliferação de notícias 
falsas e a deturpação no recebimento da mensagem pelo usuário o que acaba, consequentemente, gerando um caos informacional no processo de transmissão 
da informação para o usuário. 
Palavras chave: Cultura Informacional, Fake News, Pós-Moderno. 
 
________________________________________ 

Cód. 12174 
Desigualdade de Gênero no Mercado de Trabalho e as Formas de Enfrentamento Alicerçadas na OIT 
JULIÃO, Helena Vicentini 
DIB, Aline Michelle 
OLIVEIRA, Letícia Trevizolli de 
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
RESUMO: Ainda que a promoção da igualdade de gênero seja posta como uma meta mundial, a visão estereotipada do trabalho feminino se mostra 
determinante de respeito, oportunidades e equidade salarial. Durante o período pandêmico de 2020, as desigualdades de gênero no trabalho foram ainda mais 
agravadas. Por conta destes fatos, aqui analisamos pressupostos que corroboram a dedutiva dos ambientes organizacionais ainda não oferecerem isonomia de 
condições de trabalho entre homens e mulheres. Metodologicamente, utilizamos pesquisas documentais - com materiais da Organização Mundial do Trabalho 
(OIT) - e também pesquisas legislativas e bibliográficas que apresentam dados voltados para o tema. Os resultados evidenciaram a urgência de aplicações de 
políticas que quebrem os padrões segregacionistas e que conscientizem a sociedade, promovendo uma transformação das culturas sociais e corporativas em 
todos os setores do mercado. 
Palavras chave: Organização Internacional do Trabalho. Desigualdade de gênero. Isonomia. 
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________________________________________ 

Cód. 12216 
DESINFORMAÇÃO E CAOS: A propagação das fake news em meio a pandemia 
ROCHA, Iara Pinheiro 
MORAES, Ana Paula Bagaiolo 
Faculdade de Direito de Franca 
O presente trabalho tem como finalidade a análise sistemática da disseminação das fake news frente aos reflexos da pandemia do Coronavírus e seus impactos 
no corpo social. Com o intuito de assegurar uma contribuição científica sobre o tema, o presente artigo apresenta uma análise crítica no que se refere aos 
efeitos caóticos que a propagação de notícias irreais pode causar em uma população, que já é vítima de uma das maiores e mais impactantes pandemias 
estudadas na história do homem. Inicialmente, o trabalho se fragmenta em introdução, a qual trata da influência das informações em uma sociedade globalizada 
e como os cidadãos podem ser manipulados. Também, nos seguintes tópicos será tratado do arcabouço jurídico disponível para regulamentar tais questões e, 
ainda, analisar as carências a respeito da falta de proteção estatal com relação às Fake News. Por fim, os resultados obtidos indicam que o ordenamento jurídico 
até então começou a processar mais o tema, e também propõem um debate quanto a real eficiência do jovem, e talvez ainda imaturo, Projeto de Lei aprovado 
pelo Senado, o PL 2.630/2020, quem em sua teoria tem a intenção de evitar a inobediência aos princípios constitucionais ao agir contra a disseminação das 
noticias falsas que vêm causando danos estrondosos ao coletivo e à democracia. 
Palavras chave: Fake News. Coronavírus. Brasil 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12195 
Direito Difuso:a população transgênero e o Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça 
COSTA, Mônica Alves da 
CALIXTO, Flander de Almeida 
MEMBRO DA COMUNIDADE 
Este trabalho decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal que, em março de 2018, determinou que pessoas transgêneros pudessem alterar o prenome e 
gênero no registro civil, sem a necessidade de realização de cirurgia de redesignação de sexo nem de realização de tratamentos hormonais. Justifica-se a criação 
da metodologia de intervenção, pelo fato de o movimento social de Ituiutaba, “Associação Cores do Pontal”, ter demandado à Defensoria uma alternativa que 
contemplasse as pessoas hipossuficientes, pois não estavam conseguindo fazer as alterações no registro civil no cartório devido ao alto valor das taxas cobradas. 
O trabalho é relevante porque cuida da dignidade da pessoa humana e efetivação de direito reconhecido na Magna Carta e corroborado pela Corte Máxima do 
Estado. O resultado da ação pública foi a constatação de nova marginalização à população transgênero, agora por questões econômicas. Concluiu-se pela 
necessidade de alterar a legislação mineira prevendo isenção das custas do procedimento no cartório para quem for hipossuficiente, mas enquanto não vier a 
alteração legislativa, foi criada e implementada nova sistemática para alterar o prenome e gênero da pessoa transgênero sem custo, desenvolvida pela 
Defensoria Pública-Ituiutaba MG, em parceria com o CEJUSC, de forma vanguardista e que se tornou modelo para outras Comarcas 
Palavras chave: Transgênero.DefensoriaPública.Cidadania 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12197 
Diretrizes para a representação terminológica musical: o uso do método análise de domínio 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
MARTÍNEZ-ÁVILA, Daniel 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
A recuperação da informação musical é um desafio que se tornou um dos mais importantes na história da ciência da informação musical e em que sua 
bibliografia é difícil de ser classificada pela falta de origem disciplinar de suas referências. Na área da Ciência da Informação verifica-se um crescimento visível do 
interesse pela investigação em sons e imagens e, mais especificamente, na recuperação da informação musical. Assim, esta pesquisa justifica-se pela 
importância metodológica e teórica da aplicação do paradigma da análise de domínio para a representação e compreensão da informação na área da música. No 
caso de uma obra musical, que poder ser simbolizada em vários formatos e expressa por vários gêneros, necessita de discernimento e estudo de seu domínio 
por meio de especialistas que conheçam as teorias e visões da área. Esta pesquisa é definida como bibliográfica e exploratória por ter como objetivo geral 
explicitar a importância e eficácia da aplicação da análise de domínio para a descrição e elaboração de linguagens específicas, que no presente caso 
correspondem ao domínio da música. A escolha da aplicação da análise no domínio da música, considera-se que é relevante, devido ao grande problema 
informacional que existe principalmente no que diz respeito à informação disponível na Internet. Muitas vezes, esta informação está ausente e existe uma 
preocupação geral quanto à forma como os conteúdos são organizados e divulgados. Dentre esses problemas, destaca-se a falta de padronização terminológica, 
aspecto que poderia ser resolvido em parte com a criação de vocabulários controlados. 
Palavras chave: Sistemas de Organização do Conhecimento. Informação musical. Análise de domínio 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12196 
Diretrizes para uma ontologia musical: os recursos da terminologia 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
MARTÍNEZ-ÁVILA, Daniel 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
As ontologias, na qualidade de sistema de organização e representação do conhecimento destinados a explicitar e formalizar conceptualizações compartilhadas 
em domínios específicos, requerem a utilização de recursos teóricos e metodológicos da terminologia. Neste contexto, esta pesquisa se justifica pelo fato de se 
considerar a Biblioteconomia e a Ciência da Informação áreas interdisciplinares aplicadas, que desenvolvem e aplicam instrumentos de representação e 
recuperação da informação em diversos domínios; com isto, permitem relação com a área da Música. A partir destas indagações, este trabalho possui como 
objetivo geral identificar e descrever os parâmetros necessários para a construção de diretrizes terminológicas aplicadas ao uso de ontologias no campo da 
música. Para isso, o Music Ontology (MO) é tomada como objeto de estudo. A presente pesquisa é considerada descritiva e exploratória e trabalha com as 
normas terminológicas ISO 704 (Terminologywork - Principlesandmethods) e ISO 1087 (Terminologywork - Vocabulary - Part 1: Theoryandapplication) em três 
etapas: 1: seleção de termos e identificação de relações semântica, 2: modificação de termos e definição de termos preferenciais e 3: construção de notas de 
escopo e apresentação do mapa conceitual (utilizando o programa GoConqr). Concluiu-se que mesmo havendo tratamento do domínio dos usuários que 
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utilizam a informação musical, a interpretação e utilização dos termos, ainda é insuficiente. Acredita-se que esse conhecimento pode favorecer a identificação 
de metodologias para a criação de ontologias terminológicas que possam atender aos interesses representacionais relativos à informação musical. 
Palavras chave: Terminologia. Ontologia. Informação musical 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12183 
DIVERSIDADE E ENSINO SUPERIOR: uma interpretação na mediação da informação 
RIBEIRO, Marcela Arantes 
BENEDITO, Beatriz de Oliveira 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Campus de Marília 
O processo de mediação da informação voltado para diversidade, apresentado nessa pesquisa, perpassa pela compreensão de uma sociedade com relações 
sociais, com frequência, que perdura a concepção homem e mulher, bem como por aspectos enraizados nas noções de racismo, classismo e patriarcalismo. 
Nesse sentido, aborda como essência a presença da mulher no Ensino Superior, por compreender que esse é uma possibilidade de ascensão por parte de 
minorias sociais, a partir dos dados apresentados nos indicadores educacionais apresentados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 
e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É uma pesquisa de abordagem qualitativa com viés comparativa. Os dados demonstram a presença da 
mulher na sociedade, o acesso à educação por mulheres e as políticas de ações afirmativas no acesso à educação. 
Palavras chave: Diversidade 1; Mediação da Informação 2; Minorias sociais 3. 
 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12136 
DO MODELO ANALÍTICO AO CREALÍTICO: Por que os sistemas de Inteligência Estratégica devem evoluir para fontes de imaginação 
CARVALHO, Nádia de Castro 
VERWAAL, Ernst 
SATURI, Evandro Morales 
CAMARGO, Aline Cristina 
Universidade Estadual Paulista 
A análise pode ser definida como o uso de dados abrangentes, análises estatísticas e quantitativas, modelos preditivos e gerenciamento baseado em fatos para 
conduzir decisões e ações estratégicas. Tradicionalmente, a literatura de gestão estratégica ofereceu amplas ferramentas de planejamento e análise que 
facilitam a análise sistemática do ambiente de negócios interno e externo. Portanto, para ter sucesso, a inteligência organizacional precisa ser baseada em um 
campo de fatores específicos do contexto e deve cobrir os fatores institucionais, culturais e da indústria que apóiam a posição única da empresa. Nesta 
contribuição, iremos propor uma reconceituação do modelo de inteligência organizacional e analisar alguns dos dados e barreiras humanas que as organizações 
precisam enfrentar para implementar a crealítica. Com a crescente disponibilidade de dados, é importante reconhecer que o uso, a interpretação e a análise de 
dados são possíveis quando guiados por um modelo mental ou conceituação. Assim, as enormes quantidades de dados que se tornaram disponíveis para as 
empresas, só podem ser absorvidas pelos sistemas de inteligência organizacional se os dados tiverem significado dentro da lógica dominante. O modelo revisado 
indica que, a fim de criar liberdade de imaginação e reconceituação, as empresas precisam ter acesso a 1) dados em vários níveis de agregação e 2) implantar 
um processo de aprendizagem organizacional que reconheça o papel positivo da intuição, incerteza e emoção com incentivo da imaginação. Em outras palavras, 
uma abordagem de dados não agregados permite flexibilidade completa de relatórios e mineração de dados, adaptados às suas necessidades estratégicas dos 
negócios 
Palavras chave: Modelo Analítico; Modelo Crealítico, Inteligência Estratégica. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12149 
Educação Infantil: como garantir o acesso universal a essa política pública? 
MALTA, Angélica de Oliveira Machado 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Municipal de Franca 
A Educação infantil surge na Europa no século XVIII e no Brasil em meados do século XX. O objetivo primeiro era um espaço para cuidar das crianças enquanto os 
pais trabalhavam fora, tinha um caráter assistencialista e sanitarista. Com a evolução dos direitos sociais e das concepções de desenvolvimento humano, o 
acesso ao ensino torna-se um direito de todas as crianças. Na Constituição Federal de 1988, inseri a educação infantil, ou seja, o atendimento das creches e pré-
escolas, no rol de deveres do Estado. Mas, apesar da evolução ainda não temos um acesso universalizado. O objetivo desse trabalho foi discutir aspectos da 
realidade da política da educação infantil no município de Franca, São Paulo, para compreendermos quais são os desafios da sua universalização. Para o 
desenvolvimento deste trabalho foram implantadas estratégias de investigação como levantamento e análise bibliográfica e documental. Para estruturarmos o 
trabalho e facilitarmos a compreensão da temática proposta, dividimos o artigo em dois momentos. No primeiro abordamos a política pública da educação, com 
ênfase na trajetória histórica das instituições de educação infantil, fazendo um levantamento do surgimento, atuação e evolução da legislação e diretrizes. E no 
segundo momento apresentamos os dados da pesquisa documental realizada no município de Franca, onde consultamos as bases de dados como IBGE, Atlas 
Brasil, site oficial do município e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do município de Franca, entre outros. Também 
apresentamos nossa reflexão e discussões sobre a realidade da politica pública de educação infantil na cidade. 
Palavras chave: Educação. Desenvolvimento infantil. Política pública. 
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Cód. 12186 
Empreendedoras do século XX: Madam C.J. Walker, Virgínia Woolf e Gabrielle Chanel 
CINTRA, Soraia Veloso 
ROSA, Bárbara Oliveira 
Universidade Federal de Uberlândia 
O presente resumo apresenta um ensaio teórico sobre três mulheres nascidas ainda no século XIX – MadamC.J.Walker (1867-1919), Virgínia Woolf (1882-1941) 
e Gabrielle Chanel (1883-1971) – cujas histórias ultrapassaram o século XX. O ensaio apresenta ponto de vista diferente do que normalmente elas são 
conhecidas. Percebemos elas como empreendedoras, pois ao avaliar as biografias de cada uma é possível perceber como cada uma reescreveu sua própria 
história a partir do momento em que empreenderam, que arriscaram e investiram em seus negócios. O conceito de empreendedorismo está diretamente ligado 
ao novo, à busca de oportunidades, à inovação, ao ser criativo. E as três são a prova que conseguiram alcançar tudo isso. 
Palavras chave: Empreendedoras. Mulheres. Negócios 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12140 
Engajamento em mídias sociais no contexto organizacional 
BARBOSA, Everaldo Henrique dos Santos 
MORAES, Cassia Regina Bassan de 
Universidade Estadual Paulista 
Realizar a gestão da informação facilita na otimização de recursos informacionais e, além disso, o engajamento em mídias sociais gera oportunidades 
estratégicas no alcance de um público maior para a organização. Assim, diante dessas concepções, logo, o problema de pesquisa está vinculado à questão: quais 
as estratégias de conteúdo mais apropriadas para as mídias sociais? O objetivo geral consistiu gerar direcionadores na utilização das mídias sociais por 
organizações. Os objetivos específicos se deram em analisar os conceitos sobre a literatura do tema abordado, identificar qual tipo de conteúdo existente nas 
mídias sociais desperta mais atenção dos clientes, investigar quais tipos de medidas que permitem verificar informações do comportamento do público para 
identificar os sinais de engajamento. Esta pesquisa se caracteriza como exploratório-descritiva, de natureza qualitativa Gil, 2002, o método se designa na 
pesquisa bibliográfica de Yin, 2010. Com base na construção de um quadro conceitual da inter-relação dos conceitos de gestão da informação e mídias sociais foi 
possível gerar indicadores para o manuseio das mídias sociais. Desse modo, a presente pesquisa permitiu identificar fatores relevantes para o aprimoramento do 
manuseio das mídias sociais por instituições e na promoção de resultados satisfatórios na captação de clientes. 
Palavras chave: Engajamento em mídias. Gestão da informação. Mídias sociais 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12200 
ENTRE O AMOR E O ÓDIO: Uma leitura de "O búfalo", Clarice Lispector 
SERDEIRA, Brenda Aryane 
IVAN, Maria Eloísa de Souza 
Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” – UNESP FCLAr 
Nesta pesquisa, apresentamos uma leitura do conto “O búfalo”, inserido na coletânea Laços de família, 1960, da escritora brasileira Clarice Lispector, tendo em 
vista a aplicação teórica sobre o conceito de narrativa poética. O objetivo do trabalho é observar e analisar quais são os procedimentos do discurso clariciano, 
mais especificamente no conto, que remetem a essa teoria, bem como investigar os efeitos de sentido ali materializados. A pesquisa tem caráter bibliográfico, 
com fundamentação teórica nos estudos de Tadié (1978) e Pires (2006), para discorrer sobre a narrativa poética. Além disso, para o estudo da autora e sua 
relação com a literatura brasileira, bem como os aspectos distintivos de sua escrita, foram utilizadas as reflexões de Bosi (2017) Candido (1977), Ivan (2015) e 
outros. Para teoria do conto, utilizamo-nos das reflexões de Bosi (2015) e Gotlib (2004). Dessa forma, acreditamos que esta pesquisa traz uma contribuição 
histórica, social e acadêmica, uma vez que analisa aspectos relevantes de uma importante escritora, em uma perspectiva voltada para a literatura brasileira. 
Palavras chave: Clarice Lispector. O búfalo. Narrativa poética 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12217 
ESTUDOS CULTURAIS DE RECEPÇÃO COMO APORTE TEÓRICO PARA A ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA: diálogos entre a Comunicação e a 
Ciência da Informação 
CARVALHO, Cláudia Pereira de Jesus 
ALVES, Marcus Rei de Lima 
ALMEIDA, Carlos Cândido de 
Universidade Estadual Paulista 
Com a explosão informacional, entra em cena a alfabetização midiática, proposta de educar e auxiliar os indivíduos para a diversidade de mídias e conteúdos 
nelas veiculados, assim como a necessidade de aprender a identificar e analisar criticamente elementos ideológicos e políticos presentes nas mídias. 
Considerando os processos comunicacionais que regem a sociedade pós-moderna, a alfabetização midiática é considerada essencial para todo aquele que 
deseja participar ativamente e equitativamente dessa realidade social. Desta forma, a proposta deste trabalho é, através da pesquisa teórico-bibliográfica, com 
análise crítica e reflexiva, traçar um paralelo entre os estudos de alfabetização midiática e os estudos culturais de recepção, abordando suas relações com a 
indústria cultural e a teoria da comunicação, assim como com a Ciência da Informação. Como resultados, evidencia-se que o conceito de alfabetização midiática, 
apresenta discussões sobre a relação da sociedade com as mídias que encontra ecos nos estudos culturais sobre recepção. Os conceitos abordados auxiliam na 
compreensão do papel das mídias hodiernamente, e a Ciência da Informação, enquanto campo interdisciplinar, se atenta aos fluxos informacionais, em suas 
formas de produção, organização, circulação, uso e apropriação. Dado o poder de influência (social, política, econômica e ideológica) dos conteúdos 
informacionais veiculados no mundo digital, a alfabetização midiática é uma área com necessidades multidisciplinares, que pode obter suporte nos conceitos e 
discussões elaborados nos estudos culturais de recepção e na Ciência da informação. 
Palavras chave: Alfabetização midiática.Estudos culturais de recepção.Ciência da informação. Biblioteconomia.Comunicação. 
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Cód. 12233 
Indicação Geográfica da Alta Mogiana e a Produção de Café Especial - Contribuições para o Desenvolvimento Sustentável 
FREITAS, Guilherme Pessoni de 
FADEL, Bárbara 
RIBAS, Luiz César 
Centro Universitário Municipal de Franca Uni-FACEF 
As transformações no consumo do café na Região da Alta Mogiana promovem um cenário do qual o produtor deve considerar a qualidade, sua origem e a 
sustentabilidade do processo produtivo. O café especial surge para sanar essa demanda, mas também como uma estratégia produtiva sustentável para os 
cafeicultores da região. Diante da importância econômica que o setor cafeeiro desempenha, indaga-se se o sistema produtivo está contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável regional. Tem-se como objetivo geral tratar as características e representações que impactam na produção do café especial, a 
partir de um estudo de caso da AMSC, analisando as principais ações que impactam o desenvolvimento sustentável regional. O objetivo específico busca: 
identificar as principais ações desempenhadas pela associação nas áreas econômicas, sociais e ambientais que contribuem para o desenvolvimento sustentável 
da região, pela obtenção do produtor associado do Selo de Indicação Geográfica da Alta Mogiana. Deliniou-se uma pesquisa exploratória e descritiva, de 
natureza qualitativa, composta pela pesquisa bibliográfica e, de um estudo de caso, analisando as principais ações que impactam seus associados. A certificação 
sustentável para o café especial na região da Alta Mogiana vem sendo articulada pelos produtores associados à AMSC e demais stakeholders, influenciando do 
ponto de vista social: no fortalecimento dos vínculos sociais entre os atores da cadeia produtiva, o capital social da região; do econômico: contribuir para 
estratégias de inovação, diferenciação e competitividade; ambiental: contribuir na adequação ambiental das propriedades rurais, como também, pela qualidade 
ambiental do café especial. 
Palavras chave: Cafés Especiais, Indicação Geográfica, Região da Alta Mogiana. 
 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12182 
Índices de Liquidez - Ferramenta de Auxílio para a Gestão Empresarial 
OLIVEIRA, Edmilson Ribeiro de 
FERRACINI, Maria José Floriano 
Faculdade Aldete Maria Alves FAMA 
Este trabalho objetiva demonstrar a finalidade da análise dos Índices de Liquidez para a Gestão Empresarial, também mostrar como essas análises auxiliam no 
processo de tomada de decisões empresariais. Apresenta também grande relevância ao trazer conceitos de Índices. Demonstra como são feitos os cálculos dos 
índices, e qual a finalidade dos mesmos. Evidencia de que forma tais análises são importantes no gerenciamento das atividades de uma entidade. A empresa em 
questão é a Natura Cosméticos S/A, sendo analisada a pesquisa nos anos de 2017 a 2018 para verificação se a empresa estava tendo lucro. Para se obter essa 
informação foi realizado tabelas e formulas e assim foi possível obter conhecimentos sobre o balanço patrimonial para certificar se estava obtendo lucro e se os 
procedimentos realizados pela empresa onde dotaram um sistema de vendas e serviço com mais eficiência, Quando se realiza a análise do balanço tem-se uma 
visão da estratégia utilizada e também os planos, avaliando seu potencial e a potencialidade das operações. Muitas empresas buscam somente a entender o 
lucro que a empresa obtém, mas não fazem uma análise geral da empresa. A Análise foi realizada através de índices de liquidez, onde, através dos resultados 
obtidos, pode - se observar a saúde empresarial da empresa Natura Cosméticos S/A. A metodologia usada foi a qualitativa com pesquisas em sites e livros. 
Conclui-se que o desenvolvimento deste trabalho traz um pouco mais de conhecimento sobre tais índices, bem como a análise dos mesmos a quem possa vir se 
interessar 
Palavras chave: Análise das demonstrações contábeis. Análise vertical e horizontal. Análise de índice. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12176 
Introdução da temática direitos humanos no Programa Competências Socioemocionais e Projeto de Vida desenvolvido em uma 
escola da região de Franca 
LOPES, JosterLuis 
Centro Universitário Municipal de Franca 
O artigo traz o relato do desenvolvimento do Programa Competências Socioemocionais e Projeto de Vida implantando e desenvolvido desde o ano de 2017, na 
cidade de Orlândia região de Franca SP e que hoje já consta como componente curricular, bem como a implantação do tema direitos humanos para o ano letivo 
de 2021. O objetivo é demonstrar como o Programa está estruturado, os resultados já alcançados, a metodologia empregada, os membros da comunidade 
escolar envolvidos e relatar a implantação do tema direitos humanos em 2021. Justifica-se este trabalho devido à grande desigualdade social e as lutas 
constantes para a garantia dos direitos humanos fundamentais, desigualdade que escancarou com a pandemia da COVID-19. Os alunos estão constantemente 
lendo nos noticiários tais temas, o que aguça a curiosidade e faz-se necessário uma discussão e uma abordagem crítica com eles. O Programa até o momento se 
mostrou eficaz e exitoso na abordagem de tais temas, porém, percebemos a necessidade de incluir direitos humanos para uma maior completude dele. Conclui-
se a importância de termos um momento especial que não seja somente nas aulas de história, filosofia, sociologia ou geopolítica que tais temas sejam 
abordados. Precisamos de um aprofundamento e o desenvolvimento de uma criticidade, para que os alunos possam construir projeto de vida com maior 
equidade, responsabilidade e sustentabilidade. 
Palavras chave: Projeto de Vida, Direitos Humanos, Competências Socioemocionais. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12202 
Letramento Informacional como ferramenta de desenvolvimento da BNCC 
ALVES, Jeniffer Vitorino da Silva 
OLIVEIRA, Sheila Fernandes Pimenta e 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitario Municipal de Franca 
Ensinar e aprender, por meio de competências e habilidades, vem ganhando cada vez mais destaque na educação. Partindo das novas exigências educacionais 
previstas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC, o letramento informacional apresenta-se como a estruturação sistêmica de um conjunto de competências 
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que permite integrar as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, objeto da aprendizagem, visando à tomada de 
decisão e resolução de problemas. Tendo por objetivo geral a discussão do conceito de letramento informacional, a partir da literatura, relacionando a prática 
pedagógica de se ensinar, por meio de competências e habilidades, e os motivos que tornam a biblioteca escolar espaço fundamental para desenvolvimento de 
Competência em Informação dos estudantes. A investigação tem subsídios teóricos nas concepções de Espinet (2003), Campello (2009) , Doyle (1992), Gasque 
(2010), compreende-se também a importância da biblioteca escolar como espaço fundamental de desenvolvimento das competências e habilidades 
informacionais e da BNCC utiliza-se as concepções da BNCC (2017), Côrte e Bandeira (2011) e Maroto (2012). A metodologia utilizada foi a Análise de conteúdo, 
em uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e documental conforme Bardin (2011), que considera os valores, as crenças e as vivências consolidadas em 
uma sociedade, relacionando a dificuldade em mudar a cultura pedagógica, as concepções de ensino-aprendizagem, a organização do currículo e a ausência de 
infraestrutura adequada de informação. Observa-se que as competências informacionais e as descritas na BNCC se correlacionam por habilidades afins, tendo 
como espaço potencializador dessas aprendizagens a biblioteca. 
Palavras chave: letramento informacional, competência informacional, educação básica, BNCC 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12225 
Limitações do desenvolvimento local do município paulista de Franca, diante da falta de descentralização dos recursos 
MORAES, Helieder Rodrigues Carrijo de 
Uni-FACEF - Centro Universitário Municipal de Franca 
no referido artigo buscamos analisar a relação existente entre o pacto federativo brasileiro e o desenvolvimento municipal da cidade de Franca, Estado de São 
Paulo e entender a relação existente a frente da descentralização e o desenvolvimento local, uma vez que nos dias atuais, é perceptível que os municípios 
brasileiros vivem em um período de grande crise e isso se dá principalmente pela suposta escassez de recursos financeiros, que acabam por comprometer o 
desenvolvimento dos mesmos, apesar do Brasil ser um dos países com a maior carga tributária no mundo. 
Palavras chave: Pacto Federativo.Desenvolvimentolocal.Constituição.Empoderamento Municipal. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12110 
Memória, aprendizagem e a construção do conhecimento: um estudo a partir do desenvolvimento cognitivo em Piaget 
ANDRADE, Ofelia Cristina Xavier de 
MELLO, Mariana Rodrigues Gomes de 
UNESP - Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília 
O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância da memória no processo de Ensino e de Aprendizagem na construção e reconstrução do 
conhecimento. Metodologicamente, trata-se de pesquisa de cunho bibliográfico, primeiramente para entender como ocorre o desenvolvimento cognitivo e a 
consequente construção do conhecimento. Numa etapa posterior, explicar o funcionamento do nosso cérebro, levando em consideração todas as estruturas da 
nossa memória. Através da contribuição dos autores pesquisados, demonstrar que a memória não pode ser explicada como um simples armazenamento de 
informação, mas como uma memória inteligente. Conclui-se que a aprendizagem precisa ser significativa na formação (acadêmica e profissional) do aprendiz e 
que o professor tem um papel fundamental nesse processo 
Palavras chave: memória. aprendizagem. construção do conhecimento 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12212 
Microtesauro sobre feminismo: instrumento de aprendizado dentro do ambiente informacional 
SILVA, Amanda Mendes da 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
OLIVEIRA, Thiago Ferreira de 
MACEDO, Mariana 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP 
O uso das linguagens documentárias em bases terminológicas, como instrumento de representação/recuperação permite a comunicação entre o documento, a 
informação e o usuário, uma vez que essa comunicação ocorre através desta linguagem. Entretanto, a informação registrada necessita de uma inter-relação dos 
conceitos emergentes e a consequente alteração no significado dos conceitos existentes na área e de suas relaões com as outras. Como consequência, 
percebem-se esforços científicos, cada vez maiores, no sentido de padronizar a terminologia usada pelas várias ciências. O tesauro pode ser definido como uma 
lista estruturada que contém descritores, na qual é organizado pelas ideias de que as palavras se expressam e se conectam por meio de seus significados 
estabelecendo relações. O tesauro possui três funções: recuperar a informação, indexar e educar. Desse modo, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um 
tesauro sobre feminismo para reforçar a importância do mesmo para a competência informacional dos usuários e para isso, foram estabelecidos os seguintes 
objetivos específicos: a. elaborar uma metodologia de construção de tesauro; b. definir uma ficha de descrição de descritores para o tesauro sobre o feminismo. 
Conclui-se que quando discute-se um domínio como o 'feminismo" ou "mulher", algo multidisciplinar, envolve uma barreira linguística e interpretativa e com 
isto, se tratando de sistemas informacionais, há a necessidade de um controle terminológico para a precisão da compreensão da linguagem e promulgar a 
recuperação informacional de modo que tanto o usuário, quanto o profissional q ue utilizam o próprio sistema obtenham fácil acesso. 
Palavras chave: Linguagem documentária. Tesauro. Feminismo 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12134 
O controle judicial da regulação técnica: um estudo sobre a dimensão institucional do exame de proporcionalidade 
URBAN, Renan Lucas Dutra 
SANTOS, Isadora Beatriz Magalhães 
Membro da comunidade 
O tema do presente trabalho é o recurso ao exame de proporcionalidade na revisão judicial das normas jurídicas. Está delimitado no estudo da utilização da 
proporcionalidade, pelo Poder Judiciário, como ferramenta de controle de uma particular categoria de normas: aquelas editadas com base em razões técnicas e 
científicas. O problema da pesquisa é: têm os órgãos judiciais aptidão para resolver problemas que demandam conhecimentos específicos? Quais os limites a 
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serem observados pelos juízes quando controlam matérias geralmente reservadas a órgãos normativos dotados de legitimidade técnica? Como tese a ser 
defendida, formulou-se a seguinte: o exame de proporcionalidade, embora seja visto por muitos autores como um instrumento de supremacia e de ativismo 
judicial, possui uma estrutura que respeita as diferentes capacidades decisórias das instituições para oferecer resposta aos problemas que lhes são submetidos. 
O recurso ao exame de proporcionalidade no controle de uma norma técnica, assim, pode justificar ou não a atuação do órgão judicial, a depender sobretudo 
das habilidades e limitações concretas deste em comparação com a do órgão normativo – legislativo ou administrativo – que a expediu. 
Palavras chave: Proporcionalidade. Regulação técnica. Ativismo judicial 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12208 
O lúdico como ferramenta educacional e os desafios perante a pandemia 
MAZARON, André Eduardo Silveira 
FADEL, Barbara 
SILVA, Juliano Aparecido da 
Centro Universitário Municipal de Franca 
O presente trabalho busca mostrar a importância da ludicidade como ferramenta educacional e como ela contribui para a formação do estudante se tornando 
uma aliada do profissional da educação. Consegue-se verificar que a utilização do lúdico como ferramenta pedagógica pode ser benéfica para os estudantes pois 
auxiliam no seu processo de compreensão de determinadas disciplinas, promovendo interesse, autonomia, despertando a curiosidade e maior interações 
sociais. Diante de um novo cenário para os educadores causado pela pandemia do novo coronavírus em 2020, os profissionais da educação tiveram que se 
adaptar, e então utilizar do meio online para minimizar os impactos causados na educação. Com esta perspectiva em manter a utilização da ludicidade como 
ferramenta pedagógica em meio ao novo cenário com atividades remotas, questiona-se a sua contribuição através da criação de algumas plataformas que 
podem contribuir para o educador, neste processo de construção do conhecimento junto aos estudantes. Este trabalho se norteou como objetivo principal, a 
ludicidade como ferramenta pedagógica e os desafios encontrados durante a pandemia pelos educadores. Utiliza-se de uma pesquisa exploratória em busca das 
definições e conceituações sobre os temas tratados como ludicidade, educação, e os desafios encontrados pelos educadores durante a pandemia e suas diversas 
relações. Espera-se contribuir com os profissionais da educação através das sugestões de ferramentas virtuais, em busca de metodologias ativas e gamificação. 
Palavras chave: Ludicidade.Educação.Pandemia 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12228 
O pacto global de migração e os refugiados sírios 
LUCAS, Laura Samenho Nogueira 
MORAES, Ana Paula Bagaiolo 
Faculdade de Direito de Franca 
Com a adaptação da ultrapassada concepção de soberania, tem-se hoje a necessidade de uma atuação conjunta dos países a fim de atingir um mesmo objetivo, 
no caso, a proteção dos direitos humanos. Com esse propósito, o Pacto Global de Migração visa estabelecer uma mobilidade segura, ordenada e regular, 
organizando diretrizes para ajustar as migrações, de modo a amplificar seus benefícios e reduzir seus impactos desfavoráveis. Diante deste contexto, o presente 
trabalho propõe analisar a situação dos refugiados sírios pela perspectiva do Pacto Global pela Migração, discorrendo brevemente sobre a importância do 
referente pacto e a necessidade de aderência pela comunidade internacional. O artigo objetiva demonstrar a imprescindibilidade de convenções e pactos como 
o a ser trabalhado, devido a sua relevância em padronizar o direcionamento nas políticas a serem adotadas pelos Estados a respeito dos direitos humanos. Além 
disso, a situação dos refugiados, que são pessoas que se encontram fora do seu país de origem buscando proteção em outro Estado, por motivo de guerra no 
caso atual da Síria, precisa ser mitigada e se possível solucionada, tendo em vista a necessidade de acolher essas pessoas e evitar que o tipo de conflito 
vivenciado pela Síria se perpetue ou se repita. A metodologia utilizada na pesquisa é revisão bibliográfica crítica, de forma que seja abordada a análise do Pacto 
Global pela Migração e a perspectiva dos refugiados sírios por meio de uma avaliação questionadora, com a pretensão de demonstrar a necessidade de 
subscrição ao pacto e adesão de uma conduta coerente. 
Palavras chave: Pacto Global de Migração. Refugiados. Direitos humanos. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12187 
O papel da comunicação organizacional no compartilhamento de informações: um estudo em uma unidade de ensino superior 
privada 
LUCCAS, Taciana Maria Lemes de 
DAMIAN, Ieda Pelógia Martins 
Universidade Julio de Mesquita Filho - UNESP Marília 
A comunicação organizacional é definida como aquela que serve para criar, fazer funcionar e manter as organizações. A informação é um dos bens mais 
relevantes de uma organização, portanto, é necessário identificar a concentração de grandes quantidades de informações que devem ser compartilhadas para 
que os objetivos organizacionais possam ser alcançados. Neste sentido, se faz necessário identificar os fluxos de comunicação e fluxos de informação essenciais 
para a comunicação organizacional e para o compartilhamento de informações. Com o objetivo de analisar o papel da comunicação organizacional no 
compartilhamento de informações, esta pesquisa apresenta um estudo realizado em unidade de ensino superior privada. Para tanto, são apresentados, de 
forma teórica, os principais conceitos envolvidos nesta pesquisa, quais sejam comunicação organizacional, fluxos de informação e o compartilhamento de 
informações, além de uma pesquisa de campo, de natureza qualitativa em uma unidade de ensino superior privada no interior do Estado de São Paulo. Como 
resultado, foi possível constatar que falhas no sistema de comunicação bloqueiam o compartilhamento das informações no ambiente pesquisado. 
Palavras chave: Comunicação Organizacional. Fluxos de informação. Compartilhamento de Informação. 
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Cód. 12188 
O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL INTELECTUAL: um estudo de caso em uma empresa de 
pescado da região Noroeste Paulista – SP 
COLLA, GabriellyPenariol 
NAKAGAWA, Natasha Gabriela 
ANDRADE, Erica Fernanda Pereira de 
Centro Universitário de Santa Fé do Sul 
O diferencial competitivo de uma organização acontece pela soma de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores de seus colaboradores, sejam 
características individuais ou coletivos. O capital intelectual ganhou reconhecimento por agregar valor às organizações, seus serviços e produtos. A inteligência e 
a sabedoria das pessoas geram vantagem competitiva; porém, nem sempre ocorre de maneira independente, tornando-se papel das organizações desenvolver 
de maneira eficaz o conhecimento que almeja em seus colaboradores. O objetivo desta pesquisa é apresentar, através de um estudo de caso em uma empresa 
de pescado da região Noroeste Paulista, o papel da organização na gestão e desenvolvimento do capital intelectual. Logo, foi realizada uma revisão bibliográfica 
e um estudo de caso em uma empresa de pescado que realiza investimentos na gestão e desenvolvimento do capital intelectual de seus colaboradores. O 
método foi exploratório e o instrumento de coleta de dados um questionário, os dados obtidos foram tabulados e apresentados em forma de tabelas. A 
empresa compreende perfeitamente seu papel na oferta de treinamentos técnicos e cursos para o desenvolvimento dos colaboradores, e investe na formação e 
desenvolvimento para valorizar seu capital humano. A maioria dos funcionários são favoráveis às metodologias de aplicação e afirmam que o processo de 
treinamento e desenvolvimento do capital intelectual lhes proporcionam crescimento e segurança na realização das tarefas. Concluindo-se, assim, que o capital 
intelectual possui significativa importância para ambos, empresa e colaborador, sendo o papel da empresa indispensável no processo de aprendizado e 
crescimento profissional através do estímulo e desenvolvimento de seu capital intelectual. 
Palavras chave: Desenvolvimento. Capital Intelectual. Organização. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12189 
O Projeto “Boas provocações mediadas pelas histórias infantis": Secretaria Municipal de Educação de Franca-SP 
LOPES, Angelica Vieira de Souza 
KEMP, Ana Clara Paris 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"- UNESP Franca 
O presente trabalho apresenta parte das reflexões e resultados de investigação científica do Observatório de Desigualdades de Franca da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP Franca, tem por objetivo analisar o Projeto “Boas Provocações Mediadas Pelas Histórias Infantis”, da Secretaria 
Municipal de Educação de Franca – SP, adotado pelo município durante a pandemia de COVID-19. Os procedimentos metodológicos consistem em uma pesquisa 
de caráter qualitativo a partir da observação do Canal no Youtube da Secretaria Municipal de Educação de Franca – SP, intitulado “Leitura aqui de casa” 
referente à contação de histórias na contribuição da aprendizagem dos alunos. O recorte analítico aqui apresentado baseia-se na relevância do entendimento 
das propostas do município para o ensino, durante a Pandemia de COVID-19. O objetivo deste trabalho é a análise da utilização do recurso audiovisual, a fim de 
proporcionar aprendizagem ao aluno por meio lúdico e reflexivo. As histórias infantis podem auxiliar o educando por meio das problemáticas propostas em 
comparação a situações reais. Portanto, por meio da contação de história, o educando participa de atividades lúdicas, que promovem reflexão sobre valores 
humanos, hábitos e atitudes exibidas pelos recursos de audiovisual. 
Palavras chave: Franca - SP. Histórias Infantis. Audiovisual 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12153 
O Surgimento da Telemedicina para o enfrentamento da Pandemia e as Reflexões das Alterações Administrativas e Legislativas em 
face a Saúde e aos Planos de Saúde 
SANTOS, Rafael MenguerBykowski dos 
TEIXEIRA, Ana Tereza Jacinto 
Faculdade de Direito de Franca 
A pandemia no Brasil e no mundo fundamentou as mais diversas modificações e alterações, especialmente, as relacionadas a proteção da saúde da população. 
Sendo a pandemia de caráter global, a mesma fundamentou diversas transformações administrativas, legislativas e executivas, especialmente no que se refere 
as normas estatais nacionais e internacionais. A relevância do presente estudo se baseia na atualidade dessas modificações e na importância da investigação 
para a sociedade brasileira contemporânea, bem como, em uma problemática enfrentada hoje pela sociedade brasileira contemporânea, a eficiência do 
atendimento médico para o cidadão. Dessa forma, justifica-se a relevância da investigação, haja vista o escopo de delimitar o problema dentro do ponto de vista 
teórico, ou seja, o surgimento da telemedicina para o enfrentamento da pandemia, além dos reflexos administrativos, legislativos e executivos relacionados aos 
profissionais médicos e aos planos de saúde. O trabalho utiliza uma metodologia dedutiva, bem como dos métodos de pesquisa e análise de conteúdo 
bibliográfico e documental, especialmente, nos atos e normas relativas ao tema, além de ter como objetivo geral uma análise ampla e pertinente para a solução 
da questão. Isso posto, o objetivo específico está em identificar quais foram as modificações implementadas, ponderando, também, as vantagens e 
desvantagens do novel sistema de atendimento eventualmente oferecido. 
Palavras chave: Pandemia. Saúde. Planos de saúde 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12203 
O uso da classificação para a representação de diferentes domínios em bibliotecas e recursos audiovisuais 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
MOREIRA, Walter 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
Durante o exercício de classificar é necessário analisar o domínio ao qual o objeto pertence, pois, considerando-se a perspectiva de que a classificação é 
construída, a identificação específica de um assunto permite desencadear outras identificações importantes para a comunicação de conhecimento. Dessa forma, 
essa pesquisa justifica-se demonstrando a importância de compreender a necessidade informacional de um determinado domínio específico e desse modo, 
representá-lo. O domínio elencado para análise de dados e demonstração de tal representação é o de recursos audiovisuais. Tendo em vista a existência de 
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bibliotecas que incorporam materiais audiovisuais em seu acervo, questiona-se o tratamento informacional realizado para a representação dos mesmos. A partir 
da análise de 10 artigos, de uma seleção de 30 com a temática de recursos audiovisuais direcionadas às bibliotecas, percebeu-se a diversidade de materiais 
utilizados como recurso educacional. Porém, por mais que os trabalhos discutam sobre como os tipos de materiais audiovisuais se configuram em uma 
instituição, pouco se detalhou sobre sua organização e classificação no acervo. Concluiu-se, desse modo, que há diversas classificações utilizadas por bibliotecas 
para a organização de materiais audiovisuais, porém, em muitos casos, não há demonstração específica de seu processo; o que se enfatiza a importância do 
estudo nesse âmbito. 
Palavras chave: Classificação, Análise de Domínio, Recursos Audiovisuais. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12163 
O uso da informação externa e do processo de Inteligência Competitiva como diferenciais competitivos no contexto dos 
agronegócios 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
IPLINSKY, Marília Smorigo 
CAZANE, Ana Lívia 
Universidade de Marília 
O objetivo deste artigo é discutir a informação como recurso estratégico no agronegócio com enfoque na informação externa e na sua transformação em 
inteligência competitiva. Para atingir esse objetivo, foi realizada pesquisa bibliográfica que possibilitou a captura de informações sobre a informação, inteligência 
competitiva e o contexto do Agronegócios. Com o levantamento individual das temáticas mencionadas, foi possível analisar e relacionar as temáticas e com isso, 
construir importantes percepções. Essas percepções possibilitaram novas reflexões sobre a importância da informação externa e do processo de inteligência no 
contexto da gestão do agronegócio. Cada vez mais observa-se as informações como um importante recurso capaz de proporcionar diferenciais competitivos 
para as organizações. Nesse sentido, a organização deve considerar a informação registrada e também aquelas informações que não estão sob nenhum suporte. 
Destaca-se que essas informações estão inseridas tanto no ambiente interno (dentro da organização) por meio dos colaboradores organizacionais com suas 
atividades, processo e tarefas, quanto no ambiente externo (fora da organização). Nesta perspectiva, considerando um contexto mundial de grande 
competitividade, observa-se que as informações possuem grande impacto nas organizações que possuem o agronegócio como segmento. Destaca-se o impacto 
das informações externas, uma vez que estas são responsáveis por impactar toda a cadeia do agronegócio. 
Palavras chave: Informação. Inteligência Competitiva. Agronegócio. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12161 
O uso do Conhecimento e da Inteligência enquanto recursos estratégicos no contexto da Gestão de Inovação nas Organizações 
JORGE, Carlos Francisco Bitencourt 
SILVA, Ana Cláudia Rossetto 
PIRES, Amanda Ramos 
CRUZ, LaissaPezenato 
CARDOSO, Francisca Miquelle Siqueira 
SANTOS, Amanda Alves dos 
MARTINS, Rafael Isaias Rodrigues 
Universidade de Marília 
A inovação é um dos assuntos mais discutidos tanto nas organizações quanto no meio acadêmico, onde não há fronteiras, já que todas as áreas estão mais 
conscientes da importância do uso do conhecimento (capital intelectual), alinhando ao processo inovativo, criando serviços, produtos inéditos ou fazendo uma 
releitura criativa do que já existe. Qualquer empresa que queira se destacar frente aos seus concorrentes, ganhando maior competitividade está investindo com 
seriedade nos setores de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Embora muitas empresas não possuam um setor exclusivo para pensar, discutir e desenvolver 
de forma sistemática a inovação, empregam o conhecimento organizacional dos processos e de seus mercados para obterem vantagem competitiva. Logo, surge 
a questão se apenas o uso de seu know-how é suficiente para enfrentar a concorrência mais organizada. Desta forma, o objetivo da pesquisa foi o de verificar se 
somente o uso do conhecimento e da inteligência competitiva são suficientes para enfrentar uma concorrência mais agressiva e organizada que agregam em seu 
processo a gestão de inovação. A metodologia utilizada foi a Pesquisa Bibliográfica, e depois de vasta análise, concluiu-se que que há necessidade de junção das 
três importantes ferramentas de gestão - inovação, gestão do conhecimento e inteligência competitiva - para gerir de forma eficaz as organizações, sejam elas 
de qualquer porte. 
Palavras chave: Conhecimento, Inovação, Inteligência. Gestão. Organizações. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12146 
O varejo farmacêutico brasileiro: sua evolução até os dias atuais 
LUCAS, Cecy de Sousa 
MACHADO NETO, Alfredo José 
Centro Universitario Municipal de Franca - Uni-Facef 
O varejo farmacêutico brasileiro originou-se através dos primeiros boticários que vieram das embarcações portuguesas na época da colonização e foram os 
responsáveis por comercializar os medicamentos à população. Posteriormente, este cenário sofreu algumas mudanças. As boticas, que eram estabelecimentos 
de venda de medicamentos, passaram a ser chamada de farmácias e passaram por transformações, com o decorrer dos anos, envolvendo o modo como eram 
produzidos os medicamentos, sendo responsabilidade, agora, das indústrias e laboratórios farmacêuticos. As farmácias e drogarias ficaram, então, apenas com a 
função de comercializar medicamentos. No século XIX, começam a surgir as primeiras grandes farmácias nas grandes cidades, gerando desconforto para as 
pequenas, provocando novas mudanças neste cenário, gerando concorrências, alterações de visuais, atendimento ao cliente, entre outros. Baseado nesta 
contextualização, o objetivo deste artigo é descrever o conceito e a evolução histórica do varejo farmacêutico brasileiro, bem como suas características e o seu 
crescimento mercadológico no decorrer dos últimos anos. Para alcançar esses objetivos foi realizada uma revisão bibliográfica, através de levantamento teórico 
sobre o assunto, baseando-se exclusivamente em dados secundários. Estes dados foram obtidos a partir de livros, artigos científicos, através de autores como 
Carvalho, Nishioka, Andreotti (2009), Alvim (2004); Callegari (2000), entre outros. Em conclusão, pode-se afirmar que o setor farmacêutico é um segmento que 
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vem apresentando uma grande expansão nestes últimos anos, está presente em todo território brasileiro. O estudo alerta, ainda, para a necessidade dos 
gestores deste segmento observarem, atentamente, algumas novas tendências que estão surgindo e que serão importantes para o setor. 
Palavras chave: varejo farmacêutico, evolução histórica do varejo farmacêutico, tendências do varejo farmacêutico 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12204 
Os possíveis caminhos da gamificação para a educação 
GONÇALVES, Gustavo Henrique 
CLEMENTE, Guilherme Augusto Bertelli Fernandes 
PODEROSO, Rosana Evangelista 
Universidade de Campinas - UNICAMP 
Atualmente, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para fins educacionais tem contribuído para tornar o processo de ensino-
aprendizagem mais agradável, acessível e eficaz. Assim, a gamificação que antes já era explorada para o simples entretenimento, passou a ser usada como 
auxílio nesse processo. Com isso, torna-se relevante discutir as contribuições da gamificação diante da área da educação, através das suas composições, dos 
projetos pesquisados de aprendizagem, das análises das pesquisas acadêmicas e os modelos de propostas pesquisados para a prática gamificada. O objetivo 
geral do estudo foi refletir sobre as contribuições da gamificação para a educação. Assim, o presente estudo justifica-se mediante às contribuições da 
gamificação na área educacional, pois segundo materiais bibliográficos selecionados para esta pesquisa é perceptível a grande interação dos games com o 
processo de ensino-aprendizagem. A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica, por meio da consulta dos trabalhos de autores renomados. Diante dos 
resultados encontrados nos estudos e das discussões propostas, a gamificação pode ser uma estratégia capaz de promover a motivação para o conhecimento de 
temas ligadas à história e memória que muitas vezes sofrem rejeição dos estudantes. Dessa forma, referente à gamificação, apesar da crescente atenção que a 
temática ganhou nos últimos anos, o campo carece de estudos que priorizem aplicações de longa duração, tendo em vista que o estudo realizado e os trabalhos 
analisados ao longo dessa monografia trazem os efeitos positivos da aplicação da gamificação em situações pontuais de curta ou média duração. 
Palavras chave: Gamificação, Ensino-aprendizagem, Educação. 
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Cód. 12130 
Planejamento Orçamentário na Gestão das Finanças Públicas 
QUEIROZ, Mateus Marques 
TIOSSI, Fabiano Martin 
QUEIROZ, Leonardo Tessari de 
Faculdade Aldete Maria Alves 
Este trabalho tem na sua temática: “Planejamento Orçamentário na Gestão Pública”, cujo objetivo principal é apresentar a importância do desenvolvimento de 
um planejamento estratégico orçamentário para a gestão das finanças públicas. Além disso, são explorados assuntos que envolvem ações do Estado, controle e 
transparência; buscando também demonstrar acerca do orçamento público. Considera-se que a abordagem do assunto tende a contribuir para maior 
conhecimento da população acerca da gestão pública. Para seu desenvolvimento, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e exploratória qualitativa, visando 
fundamentar teoricamente, conceitos relevantes de Contabilidade e Gestão 
Palavras chave: Planejamento, Orçamento, Gestão Pública 
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Cód. 12219 
Política Nacional de Urgência e Emergência no século XXI: Contexto, Percurso Histórico e Desafios a serem superados 
SANTOS, Patricia Reis Alves dos 
CESARIO, Raquel Rangel 
PEREIRA, Marta Cristiane Alves 
ROCHA, Fernanda Ludimilla Rossi 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
Como herança histórica do Século XX, as ações e os serviços de saúde têm sido organizados em sistemas fragmentados, com foco no atendimento das condições 
agudas em unidades de pronto-atendimento, ambulatórios e hospitais. Responder à situação de saúde contemporânea nesta perspectiva e, ao mesmo tempo, 
esperar melhorias nos indicadores de saúde da população, tem sido comparado a um desastre sanitário e econômico, correspondendo a uma crise mundial. 
Para contemplar esta problemática, cresceu um movimento em busca da reorganização, articulação e definição de fluxos assistenciais, a fim de garantir a 
continuidade do cuidado prestado nos diversos serviços de saúde, inserindo a atenção às urgências na Rede de Atenção à Saúde. O objetivo deste trabalho é 
compilar, sintetizar e informar o percurso histórico da constituição da Rede de Urgência e Emergência no Brasil no Século XXI, bem como ressaltar desafios a 
serem superados para a implantação plena dessa importante política pública. Utilizou-se Pesquisa Documental e Bibliográfica. São apresentados os documentos 
normativos que determinaram o percurso histórico da constituição da Política Nacional de Urgência e Emergência no Brasil e artigos teórico-empíricos que 
ilustram a situação presente e fornecem pistas para superação futura dos desafios colocados. Constatou-se que a atenção às urgências representa uma das 
áreas mais problemáticas e tem sido objeto de estudo em todo o mundo. A efetiva implementação dos fluxos de atendimentos é necessária e requer mudanças 
culturais da própria população, bem como a ampliação e o fortalecimento dos serviços da Atenção Primária à Saúde. 
Palavras chave: Serviços Médicos de Emergência. Políticas Públicas de Saúde. Sistema Único de Saúde 
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Cód. 12199 
POLÍTICA SOCIAL E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: regressão no campo do direito 
SOUSA, Maria Olímpia de Jesus 
RAVAGNANI, Carmem Lúcia Cruz 
Universidade Federal de Uberlândia 
O trabalho ora apresentado desenvolveu-se a partir do objetivo de compreender como a política social se estrutura na realidade brasileira na atualidade, 
procurando identificar traços dessas características no Programa Criança Feliz. Desenvolveu-se por meio da pesquisa bibliográfica que contribuiu para apreender 
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a trajetória histórica da política social, qual o impacto da herança histórica brasileira e suas expressões na atualidade. Justifica-se esta análise sobre o tema a 
partir do entendimento de que essas políticas são necessárias em uma sociedade marcada pela desigualdade e exploração de classe e, portanto, as 
regulamentações dessa natureza interferem em todas as esferas da vida social de grande parte da população, sendo necessário serem discutidas, planejadas, 
avaliadas e efetivadas democraticamente, para que possam atender, de fato, as demandas da sociedade. Como resultado, o estudo aponta que as políticas 
sociais vêm sofrendo forte ofensiva neoliberal que, no Brasil, a partir da década de 1990, orienta-se pela focalização, descentralização e privatização dos serviços 
públicos. Tais traços podem ser identificados no Programa Criança Feliz que retoma antigos motes de políticas sociais como o assistencialismo, o primeiro-
damismo e filantropia, no que deveria ser política social. Há, portanto, um processo de regressão no campo dos direitos sociais estabelecidos a partir da 
Constituição Federal de 1988, o que pressupõe enfrentamento coletivo no contexto da luta de classes. 
Palavras chave: Política social. Regressão. Programa Criança Feliz. 
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Cód. 12157 
Políticas públicas de saneamento - Desafios para a universalização diante do Novo Marco Legal - Lei 14.026/2020 
CINTRA JUNIOR, Welton de Araujo 
MACHADO NETO, Alfredo José 
COMPARINI, João Baptista 
Uni-FACEF Centro Universitário Municipal de Franca 
Este artigo objetiva analisar as políticas públicas de saneamento básico atualmente existentes e/ou vigentes, as dificuldades destas para o atingimento da 
universalização no setor, a continuidade das mesmas em face da recente aprovação da lei 14.026/2020 que atualiza o marco legal do setor, tendo por base a 
pesquisa bibliográfica, visando identificar pontos convergentes das mesmas, suas interações e falhas. A premissa do estudo é que por mais diversificadas que 
sejam estas políticas públicas, na maioria dos casos não conseguem atingir seus objetivos e beneficiar as populações que delas dependem de um modo geral. 
Palavras chave: Saneamento.PolíticasPúblicas.Universalização.Marco-Legal. 
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Cód. 12193 
Políticas públicas e sua efetividade na pandemia do coronavírus em 2020 
RAMICELI, Daniela 
PIRES, Daniel Facciolo 
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF 
Em dezembro de 2019, surgiu uma nova infecção na China, sendo identificada como Sars-Cov-2, conhecida como coronavírus. Em virtude do caráter pandêmico 
da doença, os agentes políticos tiveram que implantar e implementar políticas com a meta de coibir a sua disseminação. O objetivo deste estudo é comparar as 
políticas públicas implementadas na Nova Zelândia, país insular localizado na Oceania, no Chile, país localizado na América do Sul, mas que vivia um momento 
de incerteza política, Espanha, país Europeu, e Brasil, quinto maior país do mundo, localizado na América Latina, comparando os números de casos com taxa de 
mortalidade, além de número de testes por caso confirmado, políticas implementadas em cada um dos países citados. Também a adesão da população as ações 
determinadas pela OMS. 
Palavras chave: políticas públicas, pandemia, ações políticas 
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Cód. 12184 
Previdência privada: vale a pena o investimento? 
PICCININ, Matheus da Silva 
TIOSSI, Fabiano Martin 
TERNERO, Ederson Mella 
JORGE, Abner Gabriel 
Centro Universitario de Santa Fé do Sul 
O estudo desenvolvido tem por finalidade apresentar a viabilidade de um plano de Previdência Privada. A previdência complementar ou privada é um 
investimento de médio e longo prazo que possibilita ao contribuinte uma renda futura, sendo ela para complementar a renda da previdência social, para 
adquirir bens, capital e/ou imóveis. O modelo da previdência complementar é um modelo de capitalização no qual o contribuinte faz aportes mensais até o fim 
do período de colaboração, após este período o resgate pode ser feito de forma única, por um determinado período de tempo ou de maneira vitalícia. Desta 
forma, o objetivo de pesquisa consiste em apresentar a viabilidade da previdência privada como investimento em médio e em longo prazo. O trabalho será 
desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e uma simulação comparativa entre planos de previdência PGBL e VGBL e a poupança, cuja aplicação é a mais 
utilizada pelos brasileiros. Os resultados mostram que se o objetivo do investidor for em médio e em logo prazos, a rentabilidade entre os planos de previdência 
privada pode ser mais benéfica, visto que a previdência privada, quando comparada à poupança, apresenta melhores resultados. 
Palavras chave: Previdência Privada. Investimento. Rentabilidade 
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Cód. 12059 
Promoção e desenvolvimento da leitura como problema público no município de Franca-SP: uma análise de política pública 
CAMILLO, Everton da Silva 
CASTRO FILHO, Claudio Marcondes de 
Universidade Estadual Paulista, UNESP 
Este artigo apresenta um olhar sobre a promoção e o desenvolvimento da leitura para os cidadãos da cidade de Franca. Se teve como objetivo relatar uma 
análise de política pública que aponte ações para discutir a constituição de um plano municipal do livro, leitura e bibliotecas para esse município. Esta é uma 
pesquisa se baseia nas abordagens exploratória e qualitativa. Metodologicamente, foram utilizadas as etapas da análise de políticas públicas, segundo a 
literatura de Leonardo Secchi. O resultado da pesquisa consiste na apresentação de cinco ações fundamentais que podem incorrer na estruturação de 
discussões em Franca sobre um plano municipal do livro, leitura e bibliotecas. Acredita-se que entre os maiores beneficiários de uma política pública dessa 
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natureza e magnitude estão os alunos dos diversos níveis de ensino da cidade. Conclui-se que os munícipes de Franca não podem ser negligenciados quanto ao 
direito humano que têm de tornarem-se leitores efetivos e produtores de cultura, sobretudo a letrada. 
Palavras chave: Análise de políticas públicas. Promoção da leitura. Plano municipal do livro, leitura e bibliotecas 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12175 
PRÁTICA DO JUDÔ COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E INCLUSÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN: revisão 
de literatura 
GIROLDO, Julio Cesar 
BULGO, Danilo Cândido 
MARCELINO, Daniela 
TOZATI, Camila Aparecida Letro 
ARAUJO, Denise Conceição Garcia 
FERREIRA, Lorrayne Jasmim 
unifran- Universidade de Franca 
A Síndrome de Down é uma alteração genética em que o indivíduo apresenta um cromossomo a mais no par 21, em todas ou na maior parte das células de seu 
corpo. Dentre as características físicas mais comuns nesse grupo populacional se destaca a hipotonia, cabeça pequena, microcefalia, dobras epicantais para 
cima, ponte nasal plana, fissuras palpebrais oblíqua, boca pequena, orelhas pequenas, excesso de pele na nuca e prega palmar transversal única, características 
estas que podem ser vistas durante o desenvolvimento humano. Sabe-se que a atividade física é um grande aliado para o tratamento destes indivíduos, tendo 
como finalidade o aumento da qualidade de vida e dos fatores que auxiliam na promoção da saúde destes indivíduos. Pensando na atividade física e na 
Síndrome de Down, surge o judô, que pode ser um agente potenciador no que tange o desenvolvimento biopsicossocial. O objetivo do presente estudo é 
identificar na literatura a relevância da prática esportiva inclusiva por meio da prática de judô, como forma de promoção da saúde de pessoas com Síndrome de 
Down. Foi realizada uma busca na literatura em um recorte temporal entre os anos de 2010 a 2020, nos idiomas português e inglês na base de dados Biblioteca 
Virtual em Saúde. Como principais resultados, a literatura aponta boa relação entre o judô e a promoção da saúde dos indivíduos com SD, porém, ainda é 
escassa as informações de caráter científico sobre a temática, o que demanda a necessidade de mais estudos que abordem o tema. 
Palavras chave: Síndrome de Down. Judô.Promoção da Saúde 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12201 
Qual o papel da empresa para se alcançar uma sociedade justa e com equidade? 
VOLPE, Raquel Souza 
SMITH, Marinês Santana Justo 
Centro Universitario Municipal de Franca 
Resumo: O presente estudo, diante dos desequilíbrios e grande crescimento da insatisfação social, objetiva analisar as possibilidades que podem ser adotadas 
em sociedade, por meio da empresa, para se alcançar a construção de uma sociedade justa, com equidade, em razão da necessidade de estudar como o 
conhecimento e utilização das ferramentas, existentes à disposição do empresário, pode gerar o bom e saudável desenvolvimento da sociedade. Nesse passo, 
considerando as modificações quanto aos direitos humanos, haja vista que se trava verdadeira luta para assegurá-los. Nota-se que as políticas públicas, bem 
concatenadas, podem oferecer caminhos para o desenvolvimento social adequado e justo. Principalmente ao se estudar a função social da empresa e as 
consequências da aplicação de sua a função. Com o procedimento metodológico aplicado é o de análise bibliográfica da literatura especializada. Ademais, com o 
presente artigo, almeja-se que a temática apresentada contribua para promover o debate acerca das políticas públicas, a função social da empresa e o caminho 
para a construção de uma sociedade mais justa, em que se valoriza a contribuição das empresas para o desenvolvimento econômico e social da sociedade. 
Conclui-se que a política educacional voltada para formação continuada, aprendizado e utilização das ferramentas disponíveis, principalmente no que se refere a 
nova lei de Recuperação Judicial, de empresários e profissionais que os assessoram pode, por meio do exercício da função social da empresa, propiciar uma 
sociedade mais justa e equitativa. 
Palavras chave: Políticas Públicas. Função social da empresa. sociedade justa. 
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Cód. 12092 
Redução das Questões de Contabilidade nas Provas ENADE DE Administração 
CARVALHO, Francisco José Pereira de 
LOPES, Juliano de Jesus 
FACULDADE BARRETOS 
Este artigo baseia-se na análise das provas ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes aplicadas pelo Ministério da Educação desde o início dessa 
sistemática de avaliação quando foi criada em 2006 chegando até a última prova aplicada em 2018 para os cursos de Administração, ministrados em instituições 
de ensino superior de todo o Brasil. Para a presente análise, foram verificadas apenas as questões de múltiplas escolhas dentro da parte de conhecimentos 
específicos, não sendo realizadas verificações nas questões analítico-expositivas e nem nas denominadas de conteúdo de conhecimentos gerais. A referida 
analise se concentrou na quantidade de questões abrangendo conhecimentos de Contabilidade e o referido confronto com os percentuais de disciplinas 
contábeis constantes nas matrizes curriculares dos cursos de Administração de seis diferentes instituições de ensino superior, selecionadas aleatoriamente entre 
as privadas, públicas federais e públicas estaduais. O resultado do presente trabalho indicou a redução gradativa de perguntas de temas contábeis, apesar do 
conteúdo de Contabilidade, em média, representar cerca de 10% dos totais das matrizes curriculares das instituições de ensino superior selecionadas, indicando 
a provável necessidade de revisão por parte do Ministério da Educação quanto a seleção de assuntos que deverão ser incluídos nas futuras provas ENADE para o 
curso de Administração, para não passar a falsa impressão sobre a necessidade de conhecimentos contábeis para o futuro administrador 
Palavras chave: Enade. Ensino superior. Administração 
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Cód. 12154 
Reflexões sobre as Alterações Administrativas e Executivas em face a Incidência da Pandemia nas áreas da Engenharia, Construção e 
Infraestrutura 

SANTOS, Rafael MenguerBykowski dos 
TEIXEIRA, Ana Tereza Jacinto 
Faculdade de Direito de Franca 
As alterações decorrentes da pandemia acarretaram um processo de modificações intensas em toda a Administração Pública nacional. Sendo a pandemia de 
caráter global, a mesma fundamentou transformações administrativas e executivas intensas para as normas estatais em caráter nacional e internacional. A 
relevância do estudo se baseia na atualidade dessas modificações, bem como uma problemática enfrentada hoje pela sociedade brasileira contemporânea. 
Dessa forma, justifica-se a necessidade de estudos sobre a delimitação do problema dentro do ponto de vista teórico do presentes estudo, ou seja, reflexões 
sobre as alterações administrativas e executivas em face a incidência da pandemia nas áreas de engenharia, construção e infraestrutura. O estudo se baseia 
numa metodologia dedutiva, coadunando aos métodos de pesquisa bibliográficos e documentais de atos e normas executivas e administrativas de nível federal 
e estadual. O trabalho teve como objetivo geral uma análise ampla e adequada para a solução da questão, como objetivo geral, identificar quais foram essas 
modificações. Em especial, abordar as alterações mais relevantes e suas vantagens e desvantagens dentro do paradigma administrativo brasileiro. 
Palavras chave: Pandemia. Engenharia. Administração pública. 
 
 
________________________________________ 

Cód. 12063 
REINSERÇÃO SOCIAL DE CONDENADOS: um estudo do Programa de Penas e Medidas Alternativas do TRE/SP 
FERREIRA, Marcelo Queiroz 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 
O objeto deste artigo é o estudo da reinserção social de condenados criminais envolvidos no Programa de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo. Objetiva-se compreender se a reinserção social dos condenados criminais tem desempenhado seu papel de reconduzi-los à sociedade. Os 
objetivos do trabalho se vinculam à contribuir para ampliação de conhecimento a respeito da reinserção social no Estado de São Paulo. Objetiva-se, ainda, 
conhecer o Projeto Começar de Novo e sua participação nas reinserções sociais de condenados criminais. Justifica-se a realização deste estudo devido ao fato de 
que essas políticas públicas são recentes e pouco conhecidas da população. Trata-se de estudo com objetivos descritivos, de natureza qualitativa. O presente 
artigo possui relevância acadêmica por estudar e identificar uma conjugação de esforços entre entes públicos visando à melhoria da qualidade de vida de 
condenados criminais e sua reinserção social. 
Palavras chave: reinserção social, condenados criminais, políticas públicas. 
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Cód. 12177 
Relação entre Estresse e Resistência a mudanças em equipes de Unidades de Terapia Intensiva de uma Unidade de Saúde no interior 
de São Paulo 
QUEIROZ, Natália Reginatto Pereira de 
MARINHO, Vitor de Paula 
CIRINO, Adriana Aparecida de Oliveira Godoi 
UNIVERSIDADE DE MARILIA 
Profissionais da área da saúde, em destaque aqueles que estão diretamente ligados à Unidades de Terapias Intensivas (UTIs), interagem constantemente tanto 
com situações e casos delicados, sejam eles, a manutenção de atividades técnicas quanto à manutenção da vida dos usuários bem como a perda de alguns 
pacientes. Sendo assim, torna-se fundamental refletir acerca do fator estresse em equipes que compõe esse ambiente, pois é possível que o mesmo em níveis 
consideráveis, apresente resistências às mudanças e/ou viabilização de resultados e projetos, tanto para colaboradores quanto para pacientes. O objetivo desta 
pesquisa foi verificar se há sintomas de estresse numa equipe multiprofissional de uma UTI no interior de São Paulo e verificar se este impacta de forma 
relevante na abertura de novas possibilidades de mudança no setor. O estudo foi realizado através de uma coleta de dados em torno do assunto estresse. Para 
isso, utilizou-se questionários semiestruturados compostos por perguntas abertas e fechadas. Os voluntários da UTI foram acolhidos e escutados em local 
reservado para que se pudesse garantir o sigilo das respostas. Ao final da coleta, foi realizado o levantamento de dados estatísticos e os resultados apontaram 
que a maioria dos voluntários não se reconhecem estressados, entretanto, as estatísticas apontam que grande parte dos entrevistados apresentam sintomas 
considerados componentes do quadro de estresse. Por fim, as resistências a mudanças não se pontuaram como algo pertinente. Sendo assim, os resultados 
desse trabalho propõem que, neste caso, a resistência a mudanças não é ocasionada pelo o estresse provocado no ambiente mencionado. 
Palavras chave: Estresse.Unidade de Terapia Intensiva.Saúde 
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Cód. 12215 
RELEVÂNCIA DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM MIELOMENINGOCELE: revisão de literatura 
FERREIRA, Lorrayne Jasmim 
SILVA, Ana Carolina da 
NALDI, Flavia Caetano Rodrigues Tavares 
GIROLDO, Julio Cesar 
MARCELINO, Daniela 
BULGO, Danilo Cândido 
Universidade de Franca 
A Mielomeningocele é caracterizada como o tipo mais grave de espinha bífida, deletério de um defeito na formação do tubo neural e que se manifesta como 
uma falha na fusão total dos arcos vertebrais da coluna vertebral, caracterizando em crescimento diplásico da medula e das meninges. Desse modo, faz-se 
necessário uma atuação multiprofissional para minimizar tais alterações, e nessa perspectiva a fisioterapia surge como um modelo de tratamento que pode 
auxiliar no manejo da patologia, bem como no aumento da qualidade de vida dos indivíduos diagnosticados com mielomeningocele. O objetivo do presente 
estudo foi identificar por meio de uma revisão de literatura a relevância da fisioterapia em pacientes com Mielomeningocele. Os procedimentos metodológicos 
se baseiam na busca de artigos nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, Lilacs e PubMed, disponíveis em um recorte temporal de 2010 a 2020, nos 



 
 

32 

 

idiomas português e inglês e que abordassem a atuação fisioterapêutica em pacientes com mielomeningocele. Os resultados se mostraram positivo, visto que a 
fisioterapia possui um arsenal de recursos, estratégias e habilidades que visam o aumento da promoção da saúde e prevenção de agravos típicos da 
mielomeningocele. Faz-se necessárias novas pesquisas com a finalidade de aumentar as evidências e novas técnicas fisioterapêuticas a serem utilizadas em prol 
da saúde dos indivíduos diagnosticados com a presente patologia pesquisada no estudo. 
Palavras chave: Mielomeningocele, Fisioterapia, Qualidade de vida. 
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Cód. 12205 
Saúde e Políticas Públicas: Estudos sobre a cidade de Franca/SP 
CUNHA, Adriel Junior Domingues da 
CAVALCANTI-BANDOS, Melissa Franchini 
Centro Universitário Municipal de Franca 
É o objetivo deste artigo realizar uma análise das políticas públicas em saúde na cidade de Franca/SP implementadas desde de 2014 e apresentar uma reflexão 
crítica acerca do contexto encontrado. A fundamentação teórica tem apoio em Dias e Matos (2017), Gonçalves (2006) e Perez (2006) no que se refere a políticas 
públicas, na Lei nº8.080/1990 e na Lei nº8.142/1990 no que concerne aos parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas em saúde no Brasil e a 
importância da participação social. Trata-se de uma pesquisa exploratória e documental onde foram analisados dados contidos nos Planos Nacionais de Saúde a 
partir de 2012, Planos Plurianuais Municipais 2014/2017 e 2018/2021 e apontamentos oriundos do Fórum Franca 2040. O estudo permitiu verificar que as 
políticas públicas na cidade de Franca atende de certo modo as premissas legais, balizados pela participação social. Acredita-se, nesse contexto, que o artigo 
trará importante contribuição para a administração pública. 
Palavras chave: Políticas públicas, Participação social, Saúde pública, Fórum Franca 2040. 
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Cód. 12218 
Segurança do paciente: fatores contribuintes para os incidentes em um serviço de urgência e emergência 
SANTOS, Patricia Reis Alves dos 
ROCHA, Fernanda Ludimilla Rossi 
TAVARES, Helena Vilela Rosa Fadel 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
No contexto do cuidado em saúde podemos vivenciar situações concretas de erros e vários são os fatores que permeiam essas ocorrências. Compreender os 
fatores que podem elevar o potencial para a ocorrência de incidentes é vital para a implementação de estratégias de melhorias. Faz-se necessário quebrar a 
lógica tradicional de atribuir os erros exclusivamente a falha humana e, consequentemente, ao profissional da “ponta do cuidado”. Assim, esse artigo tem como 
objetivo apresentar e discutir os fatores contribuintes para erros no cuidado em saúde, na percepção da equipe de enfermagem, de um serviço não hospitalar 
de urgência e emergência. Como procedimentos metodológicos foi utilizada a pesquisa qualitativa, do tipo pesquisa-ação. A coleta de dados foi por meio de 
grupo focal e entrevistas semiestruturadas. Participaram deste estudo 33 profissionais. Os dados foram interpretados por meio da técnica de Análise de 
Conteúdo, na modalidade temática. O estudo possibilitou conhecer a percepção dos trabalhadores quanto aos fatores contribuintes para os erros, mais 
especificamente, nos cenários de urgência e emergência. Foi possível elencar influências determinantes, das quais as de maior relevância relacionam-se ao 
contexto externo e interno à instituição, fatores humanos individuais, da equipe e aqueles inerentes ao paciente e acompanhante, reafirmando que os erros nos 
serviços de urgência e emergência podem estar presentes e suas causas são multifatoriais. Ressaltamos a importância da compreensão e análise dos fatores 
contribuintes como elementos essenciais para uma gestão de risco efetiva, contribuindo sobremaneira para a implementação de ações de melhorias para a 
segurança do paciente. 
Palavras chave: Segurança do Paciente. Serviço de emergência. Fatores contribuintes 
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Cód. 12220 
Tecnologia educacional webquest no ensino da enfermagem: revisão integrativa 
SANTOS, Patricia Reis Alves dos 
PEREIRA, Marta Cristiane Alves 
SANTOS, Jealison Rogério dos 
TAVARES, Helena Vilela Rosa Fadel 
CASTRO, Aline de Melo 
COSTA, Simone de Godoy 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
A tecnologia educacional WebQuest é uma estratégia de ensino com a capacidade de trabalhar competências necessárias à formação do profissional de 
enfermagem, por fomentar a aprendizagem significativa e a autonomia para a tomada de decisões. Objetivo: Identificar produções científicas sobre o uso da 
tecnologia educacional WebQuest no ensino da enfermagem. Procedimentos metodológicos: Revisão integrativa da literatura, sendo asbuscas realizadas em 
janeiro de 2019, nas bases de dados. Utilizou-se para a triagem inicial o software Rayyan. Resultados: Identificados 55 estudos primários, dos quais 9 foram 
elegíveis para a análise na íntegra e 7 selecionados. A maioria dos estudos foi publicada nos últimos 5 anos no Brasil. Observou-se heterogeneidade entre os 
estudos em relação às temáticas abordadas. Considerações finais: Os estudos foram unânimes em considerar a WebQuest uma importante estratégia para a 
prática docente mediadora, uma vez que integra conhecimentos, habilidades e atitudes para a construção do aprendizado significativo e inovador. 
Palavras chave: WebQuest. Ensino em enfermagem. Tecnologias educacionais digitais. 
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Cód. 12150 
Trabalho interdisciplinar (Serviço Social e psicologia) na Educação Infantil: um estudo, em andamento, de contribuições para o 
desenvolvimento social na cidade de Franca-SP 
MALTA, Angélica de Oliveira Machado 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso 
Centro Universitário Municipal de Franca 
A temática da interdisciplinaridade está em pauta nas diversas políticas públicas, principalmente, nas áreas de Assistência Social e Saúde, porém, na Educação 
ainda está um pouco distante. A interdisciplinaridade que tratamos neste projeto é a importância do diálogo de diferentes profissionais no ambiente acadêmico, 
favorecendo o atendimento dos alunos e suas famílias, através do olhar múltiplo dos diversos atores. (FAZENDA, 1995). A presença de diferentes profissionais 
permite que as crianças e suas famílias sejam atendidas de forma efetiva, garantindo um acompanhamento não só pedagógico, mas social e psicológico, 
permitindo o desenvolvimento global das crianças. O objetivo central deste trabalho é conhecer a realidade das unidades educacionais no município de Franca, 
SP, que possuam equipes interdisciplinares, observando a atuação das mesmas e as vantagens de se trabalhar nessa sistemática, ressaltando os aspectos que 
favoreçam o desenvolvimento local. Para estruturarmos o trabalho e facilitarmos a compreensão da temática proposta, dividiremos o mesmo em quatro 
capítulos. No primeiro trataremos da política pública da educação, com ênfase na trajetória histórica das instituições, fazendo um levantamento do surgimento, 
atuação e evolução da legislação e diretrizes. No segundo trataremos da relação entre o desenvolvimento e a cidadania para a construção de políticas públicas 
eficazes e eficientes. No terceiro apresentaremos a importância do trabalho interdisciplinar para o desenvolvimento local, apresentando o papel de cada 
profissional (assistente social, psicólogo e pedagogo) nessa equipe. E no último faremos a apresentação dos resultados da pesquisa, realizando a análise dos 
dados apresentado. 
Palavras chave: Educação Infantil. Interdisciplinaridade. Desenvolvimento. 
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Cód. 12209 
Transgressão e ruptura: iluminação e encontro na construção do herói 
CARVALHO, Eduardo Vieira de 
IVAN, Maria Eloísa de Souza 
LOPES, Gabriel Pedro 
ALVARENGA, Mariana Martins de 
Uni-FACEF Centro Universitário Mun. de Franca 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso lispectoriano presente no romance A maçã no escuro (1961), de modo a identificar como ele se 
engendra enquanto narrativa poética, quais os recursos estilísticos utilizados por Lispector e quais os efeitos de sentido advindos da narrativa. Para tanto, 
tecem-se, em um primeiro momento, considerações gerais sobre a biografia da autora com base em Gotlib (2008), bem como do contexto literário ao qual ela é 
contemporânea. Enfatiza-se, nessa parte, as impressões de Candido (1977) e Lins (1946). Em um segundo momento, tecem-se reflexões sobre o gênero da 
narrativa poética, fundamentando-se, sobretudo, nas reflexões de Tadié (1994). A parte teórica encerra-se com uma sucinta abordagem do conceito de epifania 
em Lispector, com base nos estudos de Sá (1979) e Nunes (1969). A última seção desta pesquisa dedica-se à leitura analítica de A maçã no escuro (1961), 
privilegiando o itinerário de Martim enquanto uma busca por uma identidade autêntica e por uma linguagem que seja capaz de exprimir sua nova existência. 
Consulta-se, sobretudo, nesse momento, os estudos de Sá (1979; 2004) e Nunes (1969; 1995). A reflexão proposta no artigo, além de manifestar como o 
romance se constrói enquanto narrativa poética, evidencia as questões ligadas à linguagem plasmadas no discurso narrativo e tece relações sobre a epifania 
vivida pelo protagonista e o seu processo de autoconhecimento. 
Palavras chave: A maçã no escuro. Narrativa poética. Epifania 
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Cód. 12168 
Uma análise jurídica da influência das falsas memórias no processo penal brasileiro: nos crimes contra a dignidade sexual 
PALUMBO, LiviaPelli 
GRACIOLI, Sofia Muniz Alves 
Centro Universitário Municipal de Franca 
O presente trabalho tem como objetivo abordar o fenômeno das falsas memórias e a suas possíveis consequências no processo penal, além disso, analisar a 
partir da percepção de um caso como o processo foi influenciado pelas falsas memórias no reconhecimento pessoal. Entende-se que, as falsas memórias 
consistem em recordações de situações que na verdade nunca ocorreram ou ocorreram de maneira diversa de como o lembrado pela vítima/testemunha. As 
memórias humanas são formadas, armazenadas e evocadas pelos neurônios, sendo moduláveis pelas emoções a curto e longo prazo. A memória é adaptável, 
seletiva e modificável. Nesse sentido as provas no processo penal que dependem da memória podem ser afetadas, demonstrando a importância em se tratar do 
assunto uma vez que em decorrência da prova oral contaminada, injustiças podem ser cometidas A metodologia do presente estudo baseia-se, em uma revisão 
bibliográfica crítica. Busca-se, ao final, técnicas para a redução de danos ocasionados por influencias externas na oitiva da suposta vítima. A necessidade de 
abordar de maneira crítica se dá pela complexidade das provas testemunhais pautadas na memória, principalmente em se tratando de crimes sexuais, tendo em 
vista o caráter repulsivo do delito. Por fim, identificou-se algumas medidas podem ser tomadas para reduzir os vícios no processo, sendo elas, um prazo razoável 
para a oitiva do depoimento, entrevista cognitiva e a inutilização de prova contaminada. 
Palavras chave: Falsas Memórias; Influência; Prova. 
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Cód. 12138 
Uma análise da produção acadêmico-científica brasileira sobre Educação a Distância em 2017 
OLIVEIRA, Anelise Martinelli Borges 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção acadêmico-científica brasileira sobre Educação a Distância no ano de 2017. A escolha pelo ano de 
2017 ocorreu por ser uma periodização recente, e assim proporcionar um mapeamento bibliográfico do que foi publicado em relação ao assunto. A metodologia 
utilizada foi de caráter quali-quantitativo, a partir da análise dos artigos que estão contidos no Portal de Periódicos Capes/MEC. Foram identificados 35 artigos, 
divididos nas categorias temáticas: práticas pedagógicas, tutoria, ensino técnico/profissionalizante, formação de professores, perfil do alunado, levantamento 
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bibliográfico e outras temáticas. Os resultados indicam a relevância do tema nas discussões do campo educacional na atualidade, tendo em vista a própria 
situação de pandemia da Covid-19 verificada no ano de 2020, onde as atividades presenciais de ensino-aprendizagem deram lugar ao ensino remoto, como 
forma de se evitar o contágio do Novo Coronavírus. Conclui-se que o trabalho se faz importante pois permite conhecer as tendências da produção sobre 
Educação a Distância, contribuindo assim para avanços no campo de conhecimento em que se insere. 
Palavras chave: Educação a distância. Produção acadêmico-científica brasileira. 2017. 
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Cód. 12230 
Wikifavelas - Dicionário de Favelas Marielle Franco: um modelo de sistematização Wiki na Organização e Representação da 
Informação 

OLIVEIRA, Thiago Ferreira de 
SILVA, Amanda Mendes da 
MACEDO, Mariana 
NOVAES, Fernanda Carolina Pegoraro 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Unesp 
Os sistemas wikis são plataformas que visam facilitar o acesso informacional de forma rápida e com aspectos bem estruturados, com isso, uma análise dos 
elementos bibliográficos e conceituais sobre a perspectiva da Organização, Representação da Informação e do Conhecimento se faz necessário. O Dicionário de 
Favelas Marielle Franco - Wikifavelas, é uma plataforma virtual e colaborativa, criada para a veiculação, preservação e produção de informações, documentos 
representações de conhecimentos acerca das periferias e favelas do Brasil. Nota-se que a Ciência da Informação bem como a Biblioteconomia podem contribuir 
efetivamente para o melhoramento da recuperação, preservação e elaboração de métodos facilitadores para este sistema. Uma parametrização com a 
Organização do Conhecimento (OC) e os Sistemas de Organização do Conhecimento contribuem para um direcionamento profícuo acerca do assunto abordado. 
Palavras chave: Terminologia. Wiki. Favelas. 
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