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Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

EDITORIAL 

 

O IV Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão – IV SIPEX foi 

realizado pela Universidade do Contestado no campus de Curitibanos reafirmando a 

importância da transferência e avaliação crítica do conhecimento na disseminação 

de técnicas e tecnologias que permitam a utilização da ciência em prol das 

comunidades que acolhem a UnC nas diversas regiões do estado. 

Dos 237 trabalhos inscritos, 112 trabalhos foram aprovados na modalidade de 

pôster e 25 na forma de comunicação oral, permeando as áreas de saúde, 

humanas, ciências sociais aplicadas, ciências biológicas, exatas e inovação. Os três 

melhores trabalhos do evento foram premiados, sendo 1° lugar: Metodologia de 

treinamento em futebol: periodização tática, 2° lugar: O Pró/Pet na extensão 

universitária: uma abordagem para a saúde do trabalhador e 3° lugar: Relação entre 

o IMC e a flexibilidade de meninos escolares. 

O IV SIPEX aconteceu integrado ao I Seminário dos Grupos de Pesquisa, 

oportunizando uma maior divulgação das ações dos 34 grupos institucionais, 

fortalecimento e integração entre os pesquisadores da Universidade. 

Os eventos foram idealizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Extensão da Universidade do Contestado/UnC com apoio financeiro da Fundação 

de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina/FAPESC.  

 

Desejamos uma agradável leitura! 

 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão 
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A EFICÁCIA DA POLITICA PUBLICA EDUCACIONAL RELACIONADA AO 
ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS 

Francieli Pedroso1 
Hallyan Jayne Neves de Souza2 

Luis Henrique Keppen3 
 

RESUMO: Introdução: De acordo com a constituição, Art. 6º, são direitos sociais a 
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção á maternidade e á infância, a assistência aos desamparados [...] (c.f, 
Cap. II, art. 6º, 1988). Mesmo que a sequência dos direitos não esteja relacionada á 
hierarquia de sua importância, é fato que a vida social depende da eficácia de cada 
um desses direitos que são assegurados a todos. No entanto colocamos em pauta o 
cumprimento da política publica na educação e como o mesmo se relaciona com a 
lei nº 11.769 de 18 de agosto de 2008, sobre a obrigatoriedade do ensino de musica 
na educação básica. Objetivo: Expor a eficácia da política pública educacional 
relacionada ao ensino de música nas escolas. Metodologia: A metodologia 
empregada fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, será de perfil qualitativo. 
Quanto ao tipo de pesquisa é descritiva. O instrumento de coleta de dados foi 
realizado através de fichamento de fontes secundárias oriundos de pesquisas 
bibliográficas. Resultado: Segundo relatos de professores de Musica do projeto 
mais educação, o qual tem por objetivo tornar efetiva a escola em período integral, 
tem como ideologia oportunizar oficinas de conhecimentos que possam contribuir 
para o desenvolvimento do aluno. Porém, conforme foi relatado, esse projeto 
permaneceu em sua ideologia mais não se tornou eficaz em sua pratica, pois as 
escolas não possuem estrutura física e financeira necessária para a efetividade do 
mesmo. Conclusão: É fato a importância da inserção da musica no currículo 
escolar, como já assegurado em lei, mais, além disso, é preciso que haja uma 
política publica educacional eficaz para o cumprimento das ideologias prevista pela 
mesma.  

Palavras chaves: Licenciatura em musica. Política pública. Educação. 

 

 

                                                           
1
Discente do Curso de Licenciatura em Música da UnC Campus Porto União. E-mail: 
fran_pedroso1@hotmail.com  

2
Discente do Curso de Licenciatura em Música da UnC Campus Porto União. E-mail: 
hallyanjayne@hotmail.com  

3
Discente do Curso de Licenciatura em Música da UnC Campus Porto União. E-mail: 
keppyzinho@hotmail.com  
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TRATAMENTO DA LOMBALGIA PELO PROGRAMA ESCOLA DA POSTURA 

Odivete das Graças Rasmussen4 
Keli Daiani Rosa5 

Denise Kalil6 

RESUMO: Introdução: A Organização Mundial da Saúde estima que 80% das 
pessoas têm ou terão um dia lombalgia e, em 40% dos casos a dor inicial tende a se 
tornar crônica. O Programa chamado Escola da Postura além de trabalhar com as 
técnicas específicas promove a educação da postura através de orientações 
direcionadas a este público. Objetivos: Avaliar a eficácia do Programa Escola da 
Postura sobre a dor e a capacidade funcional em indivíduos com lombalgia crônica. 
Materiais e métodos: A pesquisa é de caráter prospectivo, intervencionista, quali-
quantitativo. Foi desenvolvida na Clínica Escola de Fisioterapia da UnC Mafra, com 
a participação de 10 pacientes, de ambos os sexos, de idade entre 23 a 66 anos e 
com o diagnóstico clínico de lombalgia crônica. Os critérios de exclusão foram 
patologias neurológicas associadas e não assinar o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Para o protocolo de tratamento foram realizadas 10 sessões de 
fisioterapia com técnicas manuais e posturais e palestras para orientações visando a 
educação da postura. Para o protocolo de análise dos resultados utilizou-se a Escala 
Visual Analógica (EVA – na qual 0 refere-se a ausência de dor e 10 para nível mais 
alto de dor); para analisar a capacidade funcional utilizou-se o índice Oswestry, 
sendo incapacidade mínima definida quando o escore é de 0 a 20%, incapacidade 
moderada de 21 a 40%, incapacidade intensa de 41 a 60% e acima disto é 
considerado invalidez. Resultados: Com relação a intensidade da dor observou-se 
que a média pré-tratamento foi 7,4 e pós tratamento 3,6 o que mostra diminuição da 
dor; o índice de Owestry mostrou que 3 pacientes já se encontravam no índice de 0 
a 20% sendo incapacidade mínima e 7 pacientes apresentaram índice de 21 a 40% 
que representa incapacidade moderada e destes 3 conseguiram diminuir o índice 
para incapacidade mínima, o que segundo o índice é considerado resultado 
excelente. Conclusões: De acordo com essa pesquisa podemos perceber que o 
Programa Escola da Postura apresentou resultados positivos com relação à 
diminuição da dor e melhora na capacidade funcional, porém o número de sessões 
ainda não foi o suficiente para conseguir os resultados definitivos. 

Palavras chaves: Escola da postura. Lombalgia. Fisioterapia  

                                                           
4
Graduanda em Fisioterapia pela Universidade do Contestado, Campus Mafra. E-mail: 
odivete@hotmail.com.  

5
Graduanda em Fisioterapia pela Universidade do Contestado, Campus Mafra. E-mail: ... 
kelithd@hotmail.com.  

6
Orientadora do estudo e docente da Universidade do Contestado, Campus Mafra. E-mail: 
denisekalil@gmail.com  
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ACIDENTES DE TRABALHO NAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DE MÉDIO 
PORTE DA 25ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SDR) 

Denise Ap. de Araújo Kalil 7  
Maria Luiza Milani 8 

RESUMO: Introdução: O trabalho é à base da organização social e é um direito 
humano fundamental devendo ser realizado em condições que contribuam para a 
melhoria da qualidade de vida e realização pessoal e social dos trabalhadores, 
porém segundo o anuário estatístico da previdência social, no ano de 2011 
ocorreram em Santa Catarina 12.499 aposentadorias por invalidez e 617 auxílios por 
acidente, sendo verificados que 78,6% dos acidentes são típicos e na distribuição 
por setor de atividade econômica, o setor indústria participou com 47,1% da 
estatística dos acidentes de trabalho. Objetivos: Caracterizar os acidentes de 
trabalho nas indústrias madeireiras de médio porte da 25ª Secretaria de 
Desenvolvimento Regional. Materiais e métodos: Pesquisa analítica descritiva; de 
abordagem quantitativa, com amostra de 07 indústrias madeireiras de médio porte 
da 25ª SDR e como critério de inclusão o número de funcionários acima de 100. 
Para coleta de dados utilizou-se questionário semiestruturado que contemplou 
questões referentes à riscos, acidentes e condições de trabalho, tipos de acidentes, 
afastamentos e/ou aposentadorias. Resultados: Das empresas avaliadas 57,1% 
são de desdobramento da madeira e 28,6% são de fabricação de madeira laminada 
e de chapas de madeira compensada e prensada e demais empresas fazem parte 
de outros ramos da classificação econômica; com relação aos riscos ambientais 
todas as empresas citaram o ruído como risco físico, 71,4% citaram a poeira como 
risco biológico, trabalho físico pesado com 57,1% e repetitividade com 42,9%, além 
de 29% citarem máquinas sem proteção e 14% citarem instalações deficientes. 
Relataram ainda fazerem uso de equipamentos de proteção individual e que tem 
equipe de saúde e segurança do trabalho, porém 62% das empresas têm 
funcionários afastados e 25% tem funcionários aposentados devido aos acidentes 
de trabalho, porém não relataram a quantidade real dos acidentes de trabalho. 
Relacionaram a falta de atenção como fator causador de acidentes. Conclusões: 
De acordo com essa pesquisa podemos perceber que o que caracterizam os riscos 
para os acidentes de trabalho nestas indústrias são os ruídos, poeiras e trabalho 
físico pesado, sendo riscos inerentes ao trabalho, ou seja, podem ser amenizados, 
porém não eliminados. Também tem as máquinas sem proteção e instalações 
deficientes o que demanda maior investimento por parte das indústrias. Há casos de 
acidentes, afastamentos e aposentadorias e devem ser investigados e se faz 

                                                           
7
Mestre em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da 
Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. E-mail: denisek@unc.br 

8
Orientadora do estudo e docente da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. E- mail: 
mestrado@unc.br  
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necessário mais atenção aos trabalhadores que sofrem com a falta de promoção de 
saúde. 

Palavras-chaves: Indústrias. Madeireiras. Acidentes de trabalho  
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BENEFÍCIOS CONCEDIDOS POR ACIDENTES DE TRABALHO NO PERÍODO DE 
JANEIRO DE 2010 A JUNHO DE 2014 NOS MUNICÍPIOS DA 25ª SECRETARIA 

DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SDR) 

Denise Ap. de Araújo Kalil 9 
Maria Luiza Milani10 

RESUMO: Introdução: O trabalho é tão importante que não podemos separá-lo da 
vida de um indivíduo, pois é a própria condição do ser humano, sendo 
transformador, pois além de transformar a natureza também faz uma realização 
pessoal, e a falta ou perda do emprego promove impotência, o indivíduo deixa de se 
autoproduzir e há a necessidade de auxílio por parte do Estado. Objetivos: Verificar 
os benefícios concedidos por acidentes de trabalho nos municípios da 25ª Secretaria 
de Desenvolvimento Regional. Materiais e métodos: Pesquisa descritiva, de 
abordagem quantitativa, com amostra de 07 municípios da 25ª SDR, os quais 
Campo Alegre, Itaiópolis, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Rio Negrinho e São 
Bento do Sul. A coleta de dados foi feita através de relatórios da Gerência Executiva 
em Joinville. Resultados: No período de janeiro de 2010 a junho de 2014 foram 
concedidos 38.647 benefícios, sendo 1.809 para Campo Alegre, 3007 para 
Itaiópolis, 7.925 Mafra, 1042 Monte Castelo, 2424 Papanduva, 7.296 Rio Negrinho, e 
15.144 para São Bento do Sul. Destes benefícios concedidos 4.277 estão 
relacionados aos acidentes de trabalho, sendo 190 em Campo Alegre (4%), 248 em 
Itaiópolis (6%), 899 em Mafra (21%), 88 em Monte Castelo (2%), 224 em Papanduva 
(5%), 835 em Rio Negrinho (20%), 1.793 em São Bento do Sul (42%). Verificamos 
que 3.909 são de auxílio doença por acidente de trabalho, 131 aposentadorias por 
invalidez decorrentes de acidentes de trabalho, 6 pensões por morte decorrentes de 
acidentes de trabalho, 231 auxílios acidente. Os municípios de São Bento do Sul, 
Rio Negrinho e Mafra foram respectivamente os que mais receberam benefícios por 
acidentes de trabalho. Conclusões: De acordo com essa pesquisa conseguimos 
visualizar os acidentes de trabalho por municípios, visto termos dificuldade em 
enumerá-los devido à subnotificação.  Ressalta a importância dos gastos com 
benefícios decorrentes dos acidentes de trabalho e mostra a carência que temos de 
prevenção por parte das empresas e dos empregados. Há que se investir tempo e 
dinheiro para se fazer uma análise dos riscos e criar um plano preventivo contra 
eles. 

Palavras-chaves: Benefícios. Acidentes de trabalho. Previdência. 

                                                           
9
Mestre em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da 
Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. E-mail:  denisek@unc.br. 

10
Orientadora do estudo e docente da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. E- mail: 
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FISIOTERAPIA EM PTOSE PALPEBRAL DECORRENTE DE APLICAÇÃO DE 
BOTOX: UM ESTUDO DE CASO 

Joviana Kulcheski 11 
Denise Kalil12 

RESUMO: Introdução: A Ptose palpebral é definida como sendo a queda das 
pálpebras quando os olhos estão abertos, podendo ser uni ou bilateral. Pode ser 
congênita ou adquirida e neste caso clínico foi adquirida pós aplicação de Toxina 
Botulínica para melhora de espasmo hemifacial. Objetivos: Descrever o programa 
de tratamento fisioterapêutico e verificar evolução motora. Materiais e métodos: A 
pesquisa é de caráter prospectivo, intervencionista, qualitativo. Foi desenvolvida na 
Clínica Escola de Fisioterapia Neurofuncional da UnC Mafra, com uma paciente de 
63 anos. Para o protocolo de tratamento foram realizadas 08 sessões de fisioterapia 
com técnicas de estimulação da mimica facial através de massagem nos músculos 
desejados incluindo endobucal, crioestimulação, tapping, Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva, alongamentos musculares, exercícios para a mímica facial, 
eletroestimulação e Kinesiotape em musculatura de levantador do supercílio, 
zigomático maior e levantador do ângulo da boca, sendo aplicado no sentido crânio 
caudal, com estiramento de 50% da microfibra para obter fim terapêutico de 
estimulação muscular. Para o protocolo de estudo foi realizada a avaliação funcional 
da mímica facial verificando a simetria, os movimentos voluntários e involuntários e 
avaliação da força muscular dos músculos da face segundo Hoppenfield, com grau 
variando entre 0 (não há evidência de contratilidade) e 5 (Normal). Resultados: 
Com relação a avaliação funcional da mimica facial inicialmente apresentava 
assimetria e movimentos voluntários diminuídos em musculo orbicular dos olhos, 
risório, zigomático maior e elevador do lábio superior; com relação a força muscular 
apresentou inicialmente grau 0 (Não há evidência de contratilidade) em enrugador 
do supercílio e levantador da pálpebra superior; grau 1 (Dificultado, evidência de 
pouca contratilidade, não havendo movimento articular) em orbicular do olho e 
prócero e grau 2 (Sofrível movimentação completa eliminada a gravidade) em 
demais músculos faciais ( Nasal, levantador do ângulo da boca, depressor do ângulo 
da boca, zigomátivo maior, elevador do lábio superior, depressor do lábio inferior, 
bucinador e mentoniano). A paciente relatou piora quando realizado 
eletroestimulação e grande melhora com uso combinado de cinesioterapia e 
Kinesiotape. Após a quarta sessão iniciou com movimentos voluntários e conseguiu 
alcançar a normalidade na 8ª sessão. Conclusões: De acordo com essa pesquisa 
podemos perceber que o programa alcançou resultados positivos, sendo de fácil 

                                                           
11

 Graduandas em Fisioterapia pela Universidade do Contestado, Campus Mafra. E-mail: 
jovih_@hotmail.com 

12
Orientadora do estudo e docente da Universidade do Contestado, Campus Mafra. E-mail: 
denisek@unc.br 

mailto:jovih_@hotmail.com
mailto:denisek@unc.br


19 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

utilização para os pares e ressaltando o grande valor da inclusão da técnica de 
Kinesiotape para o caso.  

Palavras-chave: Ptose palpebral. Fisioterapia. Kinesiotape. 
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PERCEPÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO PELOS REPRESENTANTES 
DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DE MÉDIO PORTE DA 25ª SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SDR) 

Denise Ap. de Araújo Kalil 13 
Maria Luiza Milani14 

RESUMO: Introdução: A saúde do trabalhador se configura em um campo do saber 
que demanda conhecimento e interdisciplinaridade, pois estudar a saúde do 
trabalhador faz parte da produção e do desenvolvimento econômico estabelecendo 
o ritmo de andamento de uma sociedade. O alto índice de acidentes na faixa etária 
produtiva e ausência de dados que reflitam a realidade sobre o absenteísmo 
causado por estes acidentes dificultam a análise do impacto das atividades 
econômicas que influenciam o desenvolvimento. Objetivos: Verificar a percepção 
dos representantes de indústrias madeireiras sobre as interferências dos acidentes 
de trabalho no setor madeireiro e as implicações para o desenvolvimento local e 
regional. Materiais e métodos: Pesquisa analítica descritiva; de abordagem 
qualitativa, com amostra de 07 indústrias madeireiras de médio porte da 25ª SDR e 
como critério de inclusão o número de funcionários acima de 100. Para coleta de 
dados utilizou-se questionário semiestruturado com questões abertas sobre 
sugestão de prevenção, influência dos acidentes para a empresa e influência dos 
acidentes para o desenvolvimento. Resultados: O questionário foi respondido por 
técnicos de segurança do trabalho e pelo pessoal do setor de Recursos Humanos, e 
comparando-se respostas observamos diferenças quanto ao compromisso com as 
respostas e tempo de entrega, e o maior compromisso ocorreu com os técnicos de 
segurança do trabalho. Como sugestões de prevenção obtivemos respostas de 
quatro representantes, sendo citado mais conscientização dos funcionários, 
treinamentos mensais de segurança e automatizar alguns equipamentos; sobre a 
influência dos acidentes para a empresa verificou-se que entre os quatro 
respondentes, a maior preocupação é com a mão de obra parada. Sobre a influência 
dos acidentes para o desenvolvimento apenas dois responderam demonstrando 
preocupação com os custos para a saúde pública. Conclusões: De acordo com 
essa pesquisa podemos perceber que devido a negação dos dados e da resistência 
nas respostas mostrou que pode haver um cenário muito mais complexo e 
interferente no modo de vida, na organização da produção e no desenvolvimento em 
relação à saúde do trabalhador e da segurança do trabalho. Respostas evasivas ou 
descomprometidas além da falta de atendimento por parte da maioria dos 
interessados, dificuldade em conseguir obter as respostas do questionário, a 
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Mestre em Desenvolvimento Regional pelo Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 
da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. E–mail: denisek@unc.br  

14
Orientadora do estudo e docente da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas. E-mail: 
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parcialidade nas respostas, podem esconder uma realidade prejudicial que é melhor 
negá-la. A subnotificação e falta de informações ou informações fragmentadas 
podem refletir nas condições de segurança e saúde nas empresas.  

Palavras-chave: Indústrias. Madeireiras. Acidentes de trabalho. 
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TRATAMENTO CONSERVADOR NA LOMBALGIA CRÔNICA: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA 

Ademir Luz 15 
Denise Kalil16 

RESUMO: Introdução: A lombalgia são todas as categorias de dor com ou sem 
rigidez, desconforto e fadiga muscular que se localizem na região inferior do dorso, 
podendo tornar-se crônica. A literatura apresenta diversos tratamentos empregados, 
tais como medicamentos e medidas físicas, que inclui sessões de 
eletrotermofototerapia e vários exercícios, infiltração, bloqueios e acupuntura. Os 
profissionais brasileiros mostram-se incertos acerca dos fatores que envolvem o 
desenvolvimento e a manutenção da dor lombar crônica e também sobre a relação 
entre dor e incapacidade. Objetivos: relatar os resultados dos estudos realizados 
sobre o tratamento conservador em pacientes com lombalgia crônica. Materiais e 
métodos: Foi utilizada a Base de dados eletrônica da Biblioteca Virtual da Saúde e 
analisadas publicações a partir do ano de 2008 até 2013 na base da Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), e na base Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), IBECS, MEDLINE. Os descritores utilizados 
foram os termos lombalgia crônica e dor lombar crônica. Os artigos identificados pela 
estratégia de busca inicial foram avaliados independentemente por dois 
pesquisadores conforme os seguintes critérios de inclusão: que apresentassem 
informações sobre a terapia utilizada no tratamento e o tratamento deveria ser 
conservador. Os critérios de exclusão foram artigos em outros idiomas que não 
português e/ou espanhol; trabalhos científicos que estivessem divulgados em outras 
formatações, configurados como revisões e materiais educativos; artigos que não 
contivessem seu texto completo nas bases de dados selecionadas; artigos em meta-
análise, pelo fato de não serem fontes primárias de dados e; artigos com deficiência 
na descrição metodológica, principalmente no que se referem a objetivo, métodos, 
resultados e conclusões. Resultados: Foram encontrados 39 artigos e quinze 
estudos cumpriram os critérios de inclusão. Entre os tratamentos realizados para 
diminuição do quadro álgico, foram encontrados estudos sobre radiofrequência, 
anestésicos, acupuntura, utilização de dinamometria, cinesioterapia além de 
técnicas específicas como o Isostretching, Bola Suíça, Cadeias musculares e 
articulares (Godelieve Denys Struyf), Mckenzie e terapia manual. Todos os estudos 
mostraram resultados positivos com relação à diminuição da dor, porém os de maior 
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Fisioterapeuta, Especialista em Medicina Desportica e Ciência do Esporte PUC/PR, Docente do 
Curso de Fisioterapia da UnC Campus Mafra/SC E-Mail: ademirluz@unc.br  
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destaque foram os que envolveram exercícios associados às orientações posturais, 
independente da técnica utilizada. Conclusões: Pôde-se constatar que os estudos 
demonstram a eficácia das técnicas e os que utilizaram exercícios apresentaram 
além da eficácia no quadro álgico, melhora com relação à incapacidade funcional, 
porém não há um consenso quanto às técnicas utilizadas, número de sessões e 
tempo de duração dos resultados. 

Palavras-chave: Dor lombar. Lombalgia crônica. Terapêutica. 
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ANÁLISE DA MOBILIDADE ATRAVÉS DO ÍNDICE DE BARTHEL EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

Bruna Cassias Tsunemi 17 
Keli Daiani Rosa18 

Nadia Apª L. Teixeira da Cruz19 
Odivete das Graças Rasmussen20 

 Ademir Geraldo Luz21 

RESUMO: Introdução: O envelhecimento populacional é uma resposta à mudança 
de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da fecundidade e aumento 
da mortalidade. Diante do envelhecimento populacional, a meta no atendimento à 
saúde deixa de ser apenas prolongar a vida, mas, principalmente, proporcionar uma 
melhor qualidade de vida, manutenção da capacidade funcional, promovendo ou 
mantendo a independência do idoso. Para tanto se faz necessário avaliar a 
mobilidade para verificar a independência funcional. Objetivos: Avaliar a mobilidade 
de idosos institucionalizados. Materiais e métodos: A pesquisa é de caráter 
prospectivo, intervencionista, quantitativa. Foi desenvolvida em duas instituições 
asilares com amostra de 29 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. A 
coleta de dados foi realizada durante os meses de agosto e setembro de 2014. O 
protocolo de estudo contou com o Índice de Barthel que pertence ao campo de 
avaliação das atividades da vida diária (AVDs) e mede a independência funcional no 
cuidado pessoal, mobilidade, locomoção e eliminações. Dos 10 itens no qual o 
índice de Barthel avalia, o objeto de estudo desta pesquisa foi o item mobilidade. 
Resultados: Dos pacientes avaliados 15 foram considerados independentes, 07 são 
imóveis, 04 caminham com auxílio de uma pessoa e 03 são independentes com 
cadeira de rodas. Podemos perceber que 48,27% dos internos fazem uso de algum 
tipo de dispositivo auxiliar de locomoção. Conclusões: Idosos institucionalizados 
com grau de dependência funcional fazem uso de algum meio de locomoção, seja 
através de dispositivo auxiliar de locomoção (cadeira de rodas, bengala ou andador) 
ou através de auxílio de pessoas ligadas à enfermagem. Demonstra-se a 
necessidade de intervenção fisioterapêutica nestas instituições, haja vista as 
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condições de dependência que estes idosos apresentam, para melhorar as 
condições musculoesqueléticas destes indivíduos. 

Palavras-chave: Idoso. Mobilidade. Fisioterapia. 
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DESCENTRALIZAÇÃO PRODUTIVA E PRECARIEDADE LABORAL 

Mirian A. Caldas22 

RESUMO: Introdução: As consequências jurídicas laborais derivadas da 
descentralização produtiva são muitas, pois interfere de forma positiva e negativa 
nas duas partes da relação laboral. De um modo geral, a descentralização é 
considerada como uma alternativa lucrativa e positiva para os empresários, mas, por 
outro, é caracterizada como um retrocesso nos direitos laborais que foram 
conquistados com grande esforço pelos trabalhadores. As novas formas de emprego 
provocaram uma crise no modelo contratual típico de prestação de trabalho. O 
contrato de trabalho de duração indefinida, por conta alheia e dependente, utilizado 
por um longo período como modelo para construir a relação laboral estável e de 
longa duração, exclusiva e a tempo completo, diluiu-se. A proliferação do trabalho 
atípico, devido ao elevado número de contratos temporais, em busca dos custos de 
mão-de-obra mais baixos e da recuperação da competitividade, provoca 
instabilidade e insegurança. A descentralização produtiva obriga os juristas e, em 
particular, os juristas acadêmicos, a uma reconstrução sistemática do Direito do 
Trabalho, para colocar numa mesma balança, de um lado, a tentativa de diminuir os 
elevados custos laborais e, de outro, a tentativa de preservar direitos laborais 
mínimos. Esta tarefa não deve ser encarada com pessimismo ou inquietude, visto 
que as transformações que ocorrem na economia e que dão origem a um moderno 
sistema produtivo e laboral constituem, também, uma motivação permanente para a 
correspondente incorporação dos mesmos na regulamentação jurídico laboral. A 
tarefa consiste, portanto, em enquadrar um novo tipo de sistema com novos 
protagonistas sem que se renuncie, no entanto, aos princípios que deram origem ao 
Direito do Trabalho e a aplicação do princípio da dignidade humana na valorização 
da força de trabalho, impedindo que ela seja tratada como mercadoria. Objetivos: 
Analisar o fenômeno da descentralização produtiva e quais são as consequências 
jurídicas para os trabalhadores, com a intenção de coibir a proliferação dos trabalhos 
precários. Materiais e métodos: A metodologia utilizada neste trabalho será o 
indutivo, por meio de pesquisa bibliográfica qualitativa. Também é necessário 
destacar que toda a bibliografia estrangeira foi consultada na sua versão original e a 
tradução e interpretação foram realizadas pela autora. Resultados: A solução para 
diminuir a precariedade laboral está em procurar um justo equilíbrio entre a tutela 
dos direitos dos trabalhadores e o progresso económico, sem sobre valorizar 
nenhum dos dois polos. Conclusões: Em síntese, a necessária modernização do 
Direito do Trabalho deverá manter as referidas mudanças de organização 
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empresarial provocadas por razões económicas, de maneira a não se render 
facilmente às excessivas exigências de uma economia descontrolada. É necessário 
assegurar que o egoísmo económico não impeça nem restrinja sua capacidade de 
transformar a realidade social em benefício do equilíbrio e da justiça social, dois 
pilares que devem acompanhar sempre o Direito do Trabalho. A proteção frente à 
insegurança, à precariedade no emprego e contra as situações de exclusão e 
desvantagem social é, sem dúvida, o novo (ou renovado) objetivo da política social 
atual; numa conjuntura caracterizada pelo aumento da concorrência mundial. 

Palavras-chave: Descentralização produtiva. Precarização laboral. Trabalhadores. 
Direitos mínimos e progresso econômico.  
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DIVERSIDADE DE INVERTEBRADOS EDÁFICOS EM CINCO DIFERENTES 
ÁREAS NO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA (SC) 

Fernanda Duarte Baldissarelli23 
Eduardo Lando Bernardo24 

Elisete Ana Barp25 

RESUMO: Introdução: Os invertebrados edáficos são importantes para os 
processos que estruturam os ecossistemas terrestres, especialmente nos trópicos, 
pois exercem um papel fundamental na decomposição de material vegetal do solo, 
na ciclagem de nutrientes e na regulação indireta dos processos biológicos do solo, 
estabelecendo interações em diferentes níveis com os microorganismos, que são 
fundamentais para a manutenção da fertilidade e produtividade do ecossistema. 
Estão distribuídos em diferentes habitats, com variados hábitos alimentares e ciclos 
de vida, sendo capazes de responder rapidamente às alterações ambientais. 
Objetivo: Avaliar a diversidade de invertebrados edáficos em cinco diferentes áreas 
no município de Concórdia – SC. Materiais e métodos: O estudo foi realizado em 
cinco áreas distintas localizadas no município de Concórdia – SC, diferenciadas em 
relação ao uso e ocupação do solo, classificadas como: ponto 01: antigo lixão (X: 
397661.801; Y: 6983537.977; Z: 715,199 – DATUM SAD69 Z22S); ponto 02: área 
agrícola (monocultura de milho) (X: 390211.684; Y: 6987278.569; Z: 663,271); ponto 
03: área florestal em estagio inicial de regeneração (X: 390101.314; Y: 6987228.625; 
Z: 657,379); ponto 04: área urbana (X: 397338,812; Y: 6986699,109; Z: 569,245) e 
ponto 05: área florestal em estágio avançado de regeneração (X: 390186.985; Y: 
6980330.407; Z: 482,857). As amostragens foram realizadas nos meses de março 
(verão), maio (outono) e julho (inverno) de 2014. O método de coleta foi através do 
uso de armadilhas do tipo pit-fall. As armadilhas foram instaladas em triplicata em 
cada uma das paisagens, permanecendo no local durante 7 dias. Em laboratório os 
organismos foram triados em nível taxonômico de ordem, conforme: (GULLAN; 
CRANSTON, 2007) e (TRIPLHEHORN; JONNSON, 2011). Para análise da 
diversidade utilizou-se o índice de Shannon (H’). Resultados e discussões: 
Identificou-se um total de 4.246 indivíduos pertencentes a 17 grupos taxonômicos 
distintos. A amostragem de verão, outono e inverno exibiu respectivamente uma 
distribuição de 53%, 31% e 16% dos organismos.  
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Tabela 1 – Diversidade de indivíduos para cada ponto segundo índice de Shannon (H’). 

Sazonalidade 
Pontos/Áreas 

1 2 3 4 5 

Verão 0,0941 0,5693 0,8162 0,7322 0,6711 

Outono 0,5187 0,3341 0,8347 0,7344 0,7395 

Inverno 0,6215 0,5796 0,6308 0,7293 0,6863 

 

Conclusões: A diversidade de invertebrados edáficos está intimamente associada 
ao estado ecológico dos ambientes, possibilitando assim a utilização destes 
organismos como indicadores de modificações ambientais. 

Palavras-chave: Invertebrados. Bioindicadores. Diversidade. 
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AS EXPECTATIVAS DOS ACADÊMICOS DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 
– CAMPUS MAFRA FRENTE AO SEU FUTURO PROFISSIONAL 

Loriane Heide26 
Pollyana Weber da Mais Pawlowytch27 

RESUMO: Introdução: A escolha de uma carreira profissional confere uma 
identidade ao individuo, desta maneira esse assunto, principalmente o futuro 
profissional, gera expectativas nos acadêmicos, alimentando neles interesse, 
curiosidade e preocupações direcionadas a inserção no mercado de trabalho. 
Objetivos: Investigar as expectativas dos acadêmicos graduandos de uma 
Universidade de Santa Catarina frete ao mercado de trabalho atual, a satisfação dos 
acadêmicos frente os conteúdos, metodologia, praticas de estagio, segurança de 
atuar no mercado de trabalho do ramo de sua graduação, dúvidas, medos e 
certezas que possuem os acadêmicos frente ao mercado de trabalho e sua possível 
atuação profissional. Materiais e métodos: Participaram deste estudo 187 
acadêmicos, das últimas fases, de diversos cursos de graduação de uma 
Universidade de Santa Catarina, que responderam um questionário qualitativo-
quantitativo, contendo 18 perguntas. Resultados: Dados demográficos: 59,89% da 
amostra são do gênero feminino, e os outros 29,94% são do gênero masculino, 
10,17% da amostra não preencheu. O Percentual de 94,49% da amostra expressa 
satisfação em sua escolha profissional, 97,52% acreditam que o estagio é um 
facilitador profissional, tanto que 63,10% realizaram estágios extra curriculares 
durante seu período de graduação. Com relação a segurança para atuar no mercado 
de trabalho de suas cidades, 80,21% dos acadêmicos sentem-se seguros, outros 
76,47% sentem-se seguros e/ou para atuar em outras cidades, sendo e 87,70% dos 
acadêmicos pretendem adetrar ao mercado de trablho no ano subseqüente a sua 
graduação. Conclusões: Com base nos dados até o momento, é possível observar 
que grande parte dos acadêmicos esta satisfeita com sua escolha profissional, é 
evidente o reconhecimento dos estágios como uma ferramenta prática dos 
conteúdos adquiridos durante o curso, nota-se também a existência de acadêmicos 
que se sentem, todavia inseguros para adentrar o mercado de trabalho na área 
específica de sua formação. 

Palavras-chave: Escolha profissional. Mercado de trabalho. Satisfação profissional. 
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A INFLUÊNCIA DO TRABALHO NOS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DE 
FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA DO RAMO FUNERÁRIO NO PLANALTO 

NORTE DE SANTA CATARINA 

Adonias Valentim Koglin28 
Felipe Dallmann Mascarenhas29 

Loriane Heide30 
Renan Gomes Correa Pedro31 

 Stephanie Ribeiro32 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytch33 

RESUMO: Introdução: A relação do mercado de trabalho, o entendimento dos 
trabalhadores sobre o trabalho e ainda a visão da sociedade sobre determinadas 
áreas profissionais, vem apresentando diversas transformações nos últimos anos, 
sendo necessárias pesquisas para conhecer o novo perfil dos profissionais que 
atualmente compõem esse universo. Objetivos: Investigar os aspectos 
Biopsicosociais de Agentes Funerários de uma determinada empresa de Santa 
Catarina, com o intuito de coletar dados referentes à saúde geral dos indivíduos 
pesquisados, conhecer problemas e dificuldades existentes, bem como sua origem, 
identificando as influências do trabalho nos âmbitos sócias e familiares, estudando 
portanto a relação existentes entre o trabalhador e seu trabalho. Materiais e 
métodos: Foi aplicado em 100% dos Agentes Funerários da empresa pesquisada 
um questionário contendo 16 questões semi-abertas, buscando coletar dados 
quantitativos e qualitativos a fim de responder os objetivos propostos por este 
estudo. Os pesquisados eram do gênero masculino, com ensino médio completo e 
idade média de 46 anos. Resultados: A análise dos dados obtidos indicou a 
presença de 2 fatores principais existentes no ambiente de trabalho: A Satisfação e 
a Resiliência. Estando por sua vez o fator da Satisfação relacionada aos 
reforçamentos verbais recebidos após a prestação de um bom serviço aos seus 
clientes, e, a Resiliência, atribuída a como os funcionários da empresa lidam com a 
dor vivenciada por seus clientes no momento do atendimento, e, por fim, a proteção 
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de suas próprias emoções. Conclusões: Pode-se concluir através desta pesquisa 
que estar em um ambiente receptivo, amigável e agradável gera motivação e 
melhora o desempenho dos funcionários, pois assim estarão mais confiantes e 
seguros pelo clima organizacional favorável, porém se estiverem em um ambiente 
negativo, adverso e desagradável é provável que estes funcionários sintam-se 
retraídos e tenham mais dificuldade em realizar suas tarefas pelo clima 
organizacional desfavorável. Cabe ressaltar que o objetivo dessa pesquisa não foi à 
investigação da temática resiliência, porém notou-se a importância de construir esse 
diálogo teórico a fim de embasar futuras pesquisas que possam usufruir dessa 
reflexão. 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Qualidade de vida. Aspectos 
biopsicossociais. Satisfação. Resiliência. 
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SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO COM 
MULHERES IDOSAS 

Fernanda Ribeiro Bueno34 
Edinara Kovalski35 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch36 

RESUMO: Introdução: O tema sexualidade é um assunto que envolve milhões de 
dúvidas em todas as etapas da vida, e quando se trata de idosos o assunto se torna 
mais polêmico, pois a população em geral julga que nessa idade a vida sexual 
mostra-se menos ativa. Por isso, deve-se ter uma melhor concepção sobre o termo 
sexualidade, principalmente quando se relaciona com idosos, pois para a nossa 
cultura a prioridade são os jovens, que ainda estão desenvolvendo a sexualidade, 
sem se preocupar com os idosos que muitas vezes se privam de se relacionar pelo 
medo do julgamento da sociedade. Objetivos: A pesquisa teve como objetivo 
Identificar a importância da sexualidade na vida das idosas, e a possível relação 
desta com a autoestima. Buscando mostrar a sociedade, que além da atividade 
física a sexualidade também é um importante fator que pode favorecer a saúde do 
idoso, e assim, no que diz respeito a sua sexualidade. Materiais e métodos: A 
pesquisa possui sua natureza do tipo básica de abordagem quantitativa e qualitativa. 
O grupo estudado foi composto por mulheres participantes de um Grupo de Terceira 
Idade de uma cidade do interior do Estado do Paraná, com idade superior a 60 anos. 
Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram um questionário sócio 
demográfico e uma Entrevista Dirigida sobre o tema da Sexualidade, desenvolvido 
pela acadêmica e sua orientadora. Também o Inventário de Autoestima Rosenberg 
(2001), que possui como objetivo mensurar algumas das características acerca da 
autoestima. O terceiro instrumento foi Resultados: Verificou-se que 57,1% das 
entrevistadas possuem idade entre 60 e 65 anos; 21,4% das entrevistadas possuem 
idade entre 66 e 70 anos e 21,4% delas possuem entre 71 e 75 anos. Das idosas 
entrevistadas, 2 idosas (7,14%) possuem autoestima considerada normal, as outras 
26 idosas (92,86%) possuem alta autoestima. Durante a entrevista foi questionado 
as participantes quais fatores elas associariam a uma autoestima elevada. 
Identificou-se que são vários os fatores, os quais podem citar a formação dos filhos, 
a saúde e o relacionamento familiares. Conclusões - Este estudo proporcionou um 
melhor entendimento sobre a sexualidade humana, especificamente com idosos. 
Pois o que vemos hoje é um grande preconceito com os mesmos, por já terem vivido 
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suas vidas e agora não ter mais idade para vivenciar a sexualidade. Isso vem a 
contribuir de forma positiva para a sociedade, pois não é só de sexo que o idoso 
necessita, mas sim, o que muitos precisam é ter saúde, manter uma relação 
favorável com aqueles que estão ao seu redor, ver seus filhos e netos com um bom 
futuro, enfim, o que o idoso precisa de fato é de atenção. Pois vivemos em uma 
sociedade que se preocupa com os jovens que estão começando a caminhada para 
a vida, e esquece-se daqueles que já fizeram sua caminhada e que acabam ficando 
sozinhos, esquecidos. 

Palavras-chave: Idosas. Sexualidade. Autoestima. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS EXISTENTES NA VELHICE: UMA VISÃO DE 
IDOSOS PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE CONVIVÊNCIA 

Juliane Rodrigues Grossl37 
Edinara Kovalski38 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch39 

RESUMO: Introdução: O mundo está passando por um processo de 
envelhecimento populacional de forma rápida e intensa, no Brasil considera-se como 
idosos qualquer pessoa que possua 60 anos ou mais e a principal característica 
desta população esta relacionada ao aumento do seu tempo livre. Logo estudar 
condições que possam promover para os idosos ocupação do seu tempo, associado 
a uma melhora em sua qualidade de vida pode se tornar significativo para o contexto 
atual. Objetivos: Este estudo buscou avaliar as representações sociais dos idosos a 
partir da sua convivência em um grupo da melhor idade de uma cidade do Planalto 
Norte de Santa Catarina. Materiais e métodos: A amostra foi composta por 30 
idosos pertencentes a um Grupo de Melhor Idade do Planalto Norte de Santa 
Catarina. Todos do gênero feminino com idade superior a 60 anos. Para a coleta de 
dados foi utilizado uma entrevista semi estruturada elaborada pelas autoras. 
Resultados: Foi possível identificar que 86,66% dos participantes chegaram até o 
grupo de convivência através de amigos e 13,33% por meio de familiares, tendo em 
vista que a representação social é a forma como os indivíduos conhecem o 
desconhecido, pode-se dizer que a representação social é de suma importância no 
momento da inserção do idoso no grupo em que o mesmo está inserido. 
Conclusões: Os dados obtidos demonstram a importância que o grupo de 
convivência tem na vida da população estudada, por meio dos dados pode-se 
verificar que o grupo se caracteriza como um espaço de desenvolvimento e 
readequação, onde as práticas sociais realizadas estimulam os idosos a retornarem 
a exercer seu papel de cidadão e a se socializarem com o meio social, o grupo é tido 
como um local onde se pode fazer novas amizades em meio a momentos de lazer, 
um local onde sempre se tem alguém que apoie, motive, brinque, converse e 
compartilhe momentos de anseios e medos, contribuindo também para o 
reestabelecimento da autoimagem positiva, tendo em vista que em geral o contexto 
familiar não favorece a utilização da autonomia e das potencialidades do idoso. 
Podemos verificar que o processo de envelhecimento está ligado diretamente com 
fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dessa forma não podemos julgar os idosos 
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como velhos apenas pela idade cronológica, pois estaríamos ignorando a 
complexidade de cada ser humano.  

Palavras-chave: Idoso, Representações Sociais, Grupos de Convivência. 
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O USO DE CASCAS DE BANANA E DE LARANJA COMO MATÉRIA PRIMA 
PARA CRIAÇÃO DE PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS  

Wagner Roberto Degaraes40. 

RESUMO: O avanço na tecnologia trouxe muitas vantagens para o desenvolvimento 
da humanidade. Com ele, alguns problemas também acabaram surgindo como 
consequência, dentre as quais destacamos o aumento na produção de resíduos 
residenciais e industriais e destinação incorreta dos mesmos no meio ambiente. O 
aumento do descarte de materiais na natureza e a falta no uso de processos 
ecologicamente corretos na reciclagem têm proporcionado problemas, 
principalmente, relacionados ao saneamento básico, poluição visual e procriação de 
vetores de doenças nos centros urbanos. Frente a esta problemática, o presente 
trabalho tem por objetivo aproveitar as cascas de banana e laranja para a confecção 
de produtos biodegradáveis e ecologicamente corretos, bem como sua aceitação e 
comercialização na cooperativa do município de Irani-SC. O espaço é destinado à 
comercialização de produtos semelhantes e produtos oriundos da produção local. A 
proposta é a inserção de produtos de material orgânico e de fácil decomposição na 
substituição de materiais produzidos por materiais que demoram muito para se 
decomporem na natureza. Neste trabalho foram realizadas reuniões e discussões, 
além de alguns testes práticos com os produtos confeccionados com o material 
reciclado a partir das cascas de laranja e bananas. O projeto, juntamente com os 
objetos artesanais produzidos (como mouse pad, Jogo de jantar tipo Americano, 
suporte para panelas e chaleiras), foi apresentado em uma escola do município de 
Irani-SC. Os objetos criados demonstrados tiveram como objetivo de demonstrar que 
os recursos utilizados (as cascas) pode se transformar em produtos conhecidos nas 
atividades cotidianas. Na apresentação foi verificado que os estudantes demonstram 
ter conhecimento sobre sustentabilidade, impactos ambientais e poluição do meio 
ambiente, temas trabalhados na apresentação dos produtos biodegradáveis. O 
presente trabalho tem caráter explicativo e educativo, justificando a importância e 
objetivo desse trabalho. Os resultados dos testes de eficácia dos produtos na 
fabricação dos objetos e a aceitação dos consumidores foram positivos.  

Palavras-chave: Produtos. Resíduos. Decomposição,  
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JOGO DO BRIEFING 

Malis Maria Liebl Keil41 

RESUMO: Introdução: Um projeto de design leva em consideração um grande 
número de parâmetros, tangíveis e intangíveis. Uma das ferramentas essenciais ao 
bom desenvolvimento de produto é o briefing.  O briefing é um conjunto de ideias, 
cuja finalidade é possibilitar à equipe compreender e mensurar o projeto. Se bem 
construído é a primeira chance de sucesso. Nesse ponto crucial, o presente projeto 
de ensino, busca explicitar aos acadêmicos da disciplina de Metodologia do Design 
(Curso de Design, Campus de Rio Negrinho), a importância de uma pesquisa 
consistente sobre todos os atores e fases envolvidas no processo de concepção, 
fabricação, uso e, quando possível, o descarte. Para melhor apreensão do conteúdo 
e das implicações envolvidas no briefing, foi proposto que os acadêmicos 
desenvolvessem o Jogo do Briefing, para testar se as informações coletadas são 
suficientes para o bom desenvolvimento do projeto. Objetivos: Desenvolver jogos 
de tabuleiro que testem as informações coletadas num briefing genérico. materiais e 
métodos: Considerando que existem na literatura diversos modelos de briefing, 
inicialmente foram estudados em sala de aula, os itens necessários para um briefing 
de uso genérico. Para a coleta de dados foi proposta a simulação de um briefing real 
onde os acadêmicos formaram duplas e um era o “empresário – cliente” e o outro o 
“designer”. A partir dessas informações foi orientado para que formassem equipes 
de 2 a 4 integrantes com a finalidade de desenvolver uma proposta de jogo de 
tabuleiro, onde seriam testadas as informações colhidas no briefing. Esse jogo 
poderia conter peões, cartas, dados, roleta, entre outros. O objetivo é penalizar o 
jogador que não tiver coletado a informação solicitada e gratificar quem tiver 
respondido adequadamente todos os itens questionados. Ganha o jogo que tiver 
mais pontos, menos punições, mais vidas, mais lucros, etc. Os jogos foram 
executados em materiais de livre escolha, limitados ao formato final máximo de uma 
folha formato A3 (420 x 297 mm). A validação ocorreu em duas etapas: 1) pelos 
criadores e 2) outras equipes na sala de aula. Ao final, cada equipe preencheu uma 
ficha avaliativa sobre o modelo que jogou, com itens pré-determinados, identificou 
problemas e sugeriu melhorias. Resultados: Os acadêmicos puderam perceber que 
se não haviam feito a coleta de informações de forma precisa e consistente, não foi 
possível jogar corretamente ou não teve possibilidade de ganhar o jogo. Portanto, 
evidenciou que para um projeto de design bem executado é imprescindível que 
todas as etapas sejam bem executadas. Conclusões: O desafio de elaborar um 
jogo fez com que os acadêmicos desenvolvessem a habilidade de negociar ideias e 
soluções. Por intermédio do lúdico praticaram a ferramenta do briefing, avaliaram a 
sua coleta de dados, mesmo que executada em uma simulação (aluno A = designer, 
aluno B = designer).Ao final, confirmou-se a hipótese de que os acadêmicos fixariam 
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melhor o conteúdo e a metodologia de execução de um briefing, quando desafiados 
em uma atividade não usual. 

Palavras-chave: Jogo. Briefing. Metodologia de Design. 
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DESIGN DE SINALIZAÇÃO: UMA PROPOSTA BASEADA EM UM ESTUDO DE 
CASO REAL 

Amanda Hack42 
Débora Letícia Boettcher43 

Fabiany Malicheski44 
Tailine Rumi Hosokawa45 

Sabrina Talita Oliveira46 

RESUMO: Introdução: O Design de sinalização preocupa-se em viabilizar a 
utilização e o funcionamento de espaços. Diante disso, este trabalho tem como tema 
o desenvolvimento de sinalização para um estudo de caso real. Recebemos na 
disciplina de Projeto Gráfico II, a proposta de implantar um projeto de sinalização 
dentro de uma empresa moveleira. Neste sentido, o projeto e manual de 
implementação da sinalização foram idealizados por meio da padronização dos 
elementos gráficos, verbais e simbólicos, que auxiliam tanto na orientação de fluxo, 
quanto na correta identificação das áreas e setores. A sinalização também facilitou o 
reconhecimento da organização espacial da empresa. Buscando uma melhor 
visualização do padrão gráfico, verbal e simbólico utilizamos o sistema de contraste, 
branco sobre preto para todos os dispositivos desenhados, que contemplam: totens, 
placas direcionais e pontuais. Utilizamos também, a tipografia Dustismo, a qual é 
mais linear para valorizar a legibilidade da informação. Objetivos: O objetivo geral 
deste trabalho consiste em apresentar o processo de desenvolvimento de um projeto 
de sinalização para uma empresa do ramo moveleiro. Pesquisar o mercado 
consumidor, seus concorrentes e seus similares; especificar a semântica e a 
temática do projeto; desenvolver pesquisa de materiais; obter imagens de 
inspirações para a criação dos pictogramas; designar os requisitos que deverão 
conter no projeto; iniciar as gerações de alternativas inspiradas na marca e 
identidade visual da empresa, Verve; vetorizar e renderizar a escolha final; 
implementar o design de sinalização dentro da empresa. Materiais e métodos: A 
confecção das placas será feita com retalhos de chapas de MDF, na cor Lino 
Piombo e Preto TX, com adesivação vinílica em cor branca. O design da sinalização 
foi inspirado no nome da empresa, Verve. As placas têm um lado reto e o outro na 
diagonal, tendo como base para desenho a letra inicial do nome da empresa. Foram 
criados três modelos de placas, um modelo de totem e uma placa de pvc: placas de 
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encaixe: 375 x 110 x 12 mm, placas de parede: 300 x 110 x 12 mm, placas 
suspensas: 600 x 300 x 12 mm, totem: 400 x 400 x 1100 mm , placa de pvc: 297 x 
210 x 4 mm. Resultados: Ao término do projeto, foram apresentadas ideias 
definidas aos proprietários da empresa que aceitaram a proposta, e implantaram o 
projeto. Conclusões: Para concluir, pensando na sustentabilidade, confeccionamos 
as placas com chapas reaproveitadas. A sinalização pode ser alterada de acordo 
com a necessidade da empresa, pois as placas de encaixe podem ser removidas e 
encaixadas em outros locais que possuam a base. E além deste modelo, 
implantamos a placa suspensa por cabo de aço; placa frontal; placa de pvc; totem, 
que serve de apoio para computador e armazenamento de ferramentas.  

Palavras-chave: Design. Sinalização. Verve. Encaixe e sustentabilidade. 
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A UNIÃO CIVIL DOS MENORES DE IDADE 

Aline Barreto47 
Arlindo Alberto48 

RESUMO: Introdução: O projeto verificará a situação fática das uniões envolvendo 
adolescentes e consecutivamente as desvantagens sociais, educacionais e desafios 
presentes com o relacionamento, averiguando a quantidade dessas relações 
proeminentes no município, mais precisamente, na rede de instituição de ensino, 
mediante discussão dos temas que afligem os direitos dos adolescentes. Objetivos: 
Essa linha de pesquisa subsidiou a elaboração projeto em epígrafe, que apresenta 
como objetivo geral compreender as influências da união estável de menores de 
idade na vida social e educacional, de molde a relacionar os meandros jurídicos 
vigentes, que podem instituir o desenvolvimento de atividades lícitas e inerentes à 
aptidão física e intelectual. A partir do objetivo geral, vários objetivos específicos 
foram delineados, tais como identificar as normativas jurídicas empregadas para 
regularizar e estabelecer medidas protetivas à união de menores de idade, analisar 
a concepção educacional dessa união e medidas adotadas pelas instituições 
formais/informais para amenizar a situação. Outro aspecto, que se expressa 
procedimentalmente é a investigação quantitativa e qualitativa de informações 
concernentes ao processo de vitimização de crianças e adolescentes, relacionado à 
oitiva de adolescentes envolvidas em uniões informais. Materiais e métodos: A 
pesquisa proposta identifica o problema, construindo hipóteses para resolução, 
considerando o levantamento bibliográfico e estudo de caso, correlacionando a 
tendência fenomenológica-hermêtica na interpretação do texto normativo. Esta 
pesquisa se classifica como qualitativa e quanto aos objetivos caracteriza-se por ser 
uma pesquisa exploratória e descritiva, com planejamentos flexíveis, considerando 
vários aspectos no objeto de estudo. Nesse sentido, propõe-se fazer levantamento 
bibliográfico dos processos que compõem as regularizações dos casamentos 
estudados e sua concepção, pesquisando o envolvimento de meninas na frequência 
de casamento e analisar dados/exemplos que possibilitem a compreensão dos fatos. 
Descritiva por padronizar os instrumentos de pesquisa, acarretando no levantamento 
de opiniões e crenças das pessoas envolvidas neste processo. No que tange aos 
procedimentos e coletas de dados, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
efetuando-se leituras bibliográficas sobre a temática, da lei e autores comentadores. 
Utilizar-se-á como coletas de dados a pesquisa documental nos arquivos dos órgãos 
responsáveis pelo acompanhamento do cumprimento da normatização e proteção 
dos entes envolvidos. Consumar-se-á pesquisa de campo. Para a coleta foram 
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entrevistas menores de idade casadas, bem como, analisado comparativamente os 
resultados com a bibliografia disponível e os índices, buscando uma abordagem 
qualitativa, com aprofundamento subjetivo e quantitativo. Resultados: Pretende-se 
diagnosticar a realidade dos menores que contraíram matrimônio, aos índices de 
criminalidade, bem como identificando uniões com ou sem consentimento do 
indivíduo, oferecendo às instituições responsáveis, informações válidas para 
permear opções políticas, criminais e educativas. Conclusões: A análise das 
informações permite a compreensão das representações sociais, inseridas nas 
instituições de ensino, fornecendo instrumentos necessários para a mediação social, 
implementando uma reflexão da organização da sociedade civil. 

Palavras-chave: Uniões estáveis precoces. Restrições normativas e implicações ao 
contrair matrimônio. 
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O DESPERDÍCIO EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR DO PLANALTO NORTE 
CATARINENSE: UM ESTUDO DE CASO 

Debora Popadiuk49; 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch50 

RESUMO: Introdução: O desperdício está presente em nosso cotidiano, tendo em 
vista que frequentemente somos atingidos por campanhas de cunho educativo, que 
têm por objetivo uma conscientização da população sobre o uso de materiais, 
preservação da água e cuidados com o meio ambiente. Seguindo por este 
raciocínio, e considerando que as organizações de trabalho também são ambientes 
sociais, é imprescindível que o ambiente organizacional, hospitalar neste estudo, 
apresente preocupações com as questões relacionadas ao desperdício a fim de 
trabalhar de forma contínua em busca de sua redução. Objetivos: O objetivo 
principal deste estudo foi o de realizar um diagnóstico organizacional a partir de um 
levantamento de informações acerca do desperdício em uma Instituição Hospitalar 
de Santa Catarina. Identificando os diversos tipos de desperdícios presentes dentro 
da Instituição, sua incidência e a contribuição dos profissionais para tal, bem como 
as consequências gerais do desperdício. Materiais e métodos: A pesquisa foi 
realizada durante o período de Estágio Curricular Obrigatório em Psicologia 
Organizacional, em uma Instituição Hospitalar do Planalto Norte de Santa Catarina, 
com o grupo administrativo da Instituição. Tal grupo é composto por 22 profissionais, 
que estavam ativos e exercendo suas funções em turnos diurnos no período de 
aplicação. A coleta de dados ocorreu com 100% do universo, sendo realizada com 
base em um questionário composto de 41 questões fechadas, construído pela 
acadêmica pesquisadora e por sua orientadora. Resultados: A presença do 
desperdício no grupo administrativo, bem como na Instituição como um todo, foi 
vista por 95% dos profissionais como presente. Em contrapartida, nem todos 
acreditam que contribuem para tal desperdício, sendo que da amostra total, 82% 
responderam ter certa contribuição, considerando que 45% acreditam que sua 
contribuição é pouco presente. Dentre os resultados mais significativos 
evidenciados, está a presença unânime do desperdício por movimento de acordo 
com a opinião dos pesquisados. 96% da amostra acredita que existem processos 
administrativos que influem na presença e/ou aumento do desperdício e como 
consequências de tal desperdício trouxeram a sobrecarga e o retrabalho como os 
fatores mais presentes, demonstrando a visão do impacto do desperdício em seu 
trabalho e rendimento. Conclusões: Considerando que o trabalho faz parte da vida 
do homem e o mesmo normalmente destina 1/3 de sua vida para ele, o trabalho da 
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psicologia se torna muito importante para que tais atividades sejam feitas de modo 
satisfatório para a organização e para o profissional. Dessa forma, as informações 
obtidas na pesquisa nos mostram a importância de trabalhar com o desperdício, 
tendo em vista a gama de situações e consequências negativas que são vistas como 
decorrentes do mesmo, as quais podem ser evitadas a fim de melhorar o 
desenvolvimento do trabalho e também seu resultado final, abrindo um campo novo 
e uma perspectiva diferente de atuação, visando melhor adequação destes 
indivíduos ao trabalho e a consequente melhora da produtividade para a 
organização.  

Palavras-chave: Desperdício. Instituição Hospitalar. Diagnóstico Organizacional. 
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PERFIL DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

Malu Cristina de Araujo Montoro Lima 51 
Waleska Barbara Baruffi52 

Elis Regina Lechinoski53 
Bruna Hardt54 

Mariane Raziel de Almeida Rogalewski55 

RESUMO: Introdução: Nestes 45 anos de atividade reconhecida (1969), a 
Fisioterapia tem alcançado seu espaço no mercado de trabalho e ocupando novas 
áreas de atuação no campo da saúde. O perfil do acadêmico sobre a sua escolha 
em relação à sua futura profissão tem papel importante na criação das estratégias 
de divulgação, ação e acompanhamento das instituições de ensino superior. 
Objetivos: Descrever o perfil do ingressante no curso de Fisioterapia na 
Universidade do Contestado Campus Mafra. Materiais e métodos: Esta pesquisa 
foi desenvolvida durante a disciplina de Metodologia Científica onde os acadêmicos 
desenvolveram um questionário com 10 questões fechadas e 1 questão aberta. Este 
instrumento de coleta de dados reuniu informações sobre vida acadêmica, 
profissional, gosto pela leitura e informações sobre a escolha do curso de 
Fisioterapia. Resultados: A pesquisa contou com 44 acadêmicos regularmente 
matriculados com idade média de 19,40 (DP=5,07) anos, prevalência do gênero 
feminino (93%), 19% possuem curso técnico, 54% trabalham e a carga horária 
semanal ficou entre 20 e 44 horas. Quanto ao gosto pela leitura foi constatado que 
19 acadêmicos gostam de ler e 24 acadêmicos leem às vezes, sendo que o gosto se 
dá por literatura geral e frequência de leitura prevalente foi até 7 horas semanais. O 
interesse pela Fisioterapia se deu principalmente devido a profissão possibilitar 
várias áreas de atuação no mercado de trabalho (14 acadêmicos), pelo fato de 
ajudar as pessoas a recuperar os movimentos (12) e incentivo de algum 
familiar/amigo que atua como Fisioterapeuta (10). A busca de informações sobre o 
curso antes de prestar vestibular se deu pela divulgação da Universidade do 
Contestado através do site e panfletos sobre os cursos ofertados no vestibular (17 
acadêmicos), através de amigos e profissionais da área (13) e o restante através de 
visitas em sites de outras universidades (8), palestras no colégio (3), feiras de 
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profissão (3). Apenas 3 acadêmicos buscaram informações adicionais no site do 
CREFITO e COFFITO. Os acadêmicos demonstraram que escolheram a 
Universidade do Contestado Campus Mafra por ser a Instituição de Ensino Superior 
mais próxima da sua cidade (29), seguido por amigo/familiar que estuda na UnC (5). 
Até o momento da coleta de dados, todos os acadêmicos estão satisfeitos com a 
escolha do curso de Fisioterapia. Conclusões: A pesquisa revelou que a média de 
idade de entrada na Universidade é compatível com a média nacional em outras 
instituições de ensino superior. Os acadêmicos permaneceram somente com as 
informações oferecidas pelas IES sobre o curso de Fisioterapia, não se 
aprofundando em informações em órgãos regulamentadores da profissão e em 
outros meios de informação sobre a profissão. A proximidade da IES do local de 
moradia do acadêmico foi fundamental na escolha da UnC Campus Mafra.  

Palavras-chave: Fisioterapia. Trabalho. Acadêmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

BENEFÍCIOS ESTRATÉGICOS NA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO EM MPE’S DE SANTA CATARINA 

Magda Dalla Costa56 
Alessandra Cassol57 
Renato Luis Artifon58 

RESUMO: Introdução: Verifica-se que, para avaliar os impactos da TI nas 
operações e nas estratégias das organizações, é necessário compreensão dos 
resultados decorridos das aplicações da TI em relação aos objetivos, metas e 
condições das empresas. O uso da estratégia da utilização de tecnologia da 
informação, nas organizações, como as ferramentas de análise no processo de 
tomada de decisão é de extrema importância para o desempenho da companhia. É 
fundamental que os micro e pequenos empresários reconheçam que tal tecnologia é 
essencial, não somente para grandes empresas, mas também às micro e pequenas, 
e a avaliem como recurso estratégico, pois é indispensável para uma boa gestão 
nas organizações e em seus setores de atuação. A tecnologia de informação nas 
micro e pequenas empresas apresenta um grande avanço para melhorar e facilitar 
as atividades gerenciais e empresariais. Neste contexto a presente pesquisa busca 
responder o seguinte questionamento: Quais os benefícios estratégicos na utilização 
da tecnologia de informação em MPE’s? Objetivos: Analisar, baseado na percepção 
gerencial, os benefícios estratégicos do uso da tecnologia de informação em MPE’s 
de transporte em Santa Catarina. Compreender o direcionamento das estratégias 
implantadas com uso da tecnologia da informação; Demonstrar os benefícios 
estratégicos do uso da tecnologia da informação sob a percepção dos executivos. 
Método: A presente pesquisa utilizou-se da abordagem qualitativa descritiva. A 
pesquisa configura-se como um estudo de casos múltiplos, pois envolve a análise de 
vinte empresas do setor de transporte que utilizam da tecnologia de informação para 
alicerçar suas tomadas de decisões e estratégias. Como técnica de coleta de dados 
utilizou-se um survey, onde realizou-se uma escala de classificação em relação ao 
grau de influência da TI sobre a tomada de decisões nas empresas, mediante a 
visão dos gestores das mesmas. A amostra selecionada, de forma intencional. Para 
análise dos dados realizou-se uma análise descritiva disposta em forma de gráficos, 
o que facilitou a compreensão das informações coletadas, e também a apresentação 
dos resultados. Resultados: Os resultados indicam que as empresas focam suas 
estratégias suportadas pela utilização da tecnologia da informação para a diminuição 
dos custos, melhorar a qualidade dos serviços prestados e a aumentar participação 

                                                           
56

Acadêmica Universidade do Contestado. Campus Concordia. E-mail: 
magda_dallacosta@yahoo.com.br  

57 
Docente Universidade do Contestado. Campus Concordia. Autora responsável E-mail:  
alessandracassol@irani.com.br  

58
Docente Universidade do Contestado. Campus Concordia. E-mail: renato@uncnet.br  

mailto:magda_dallacosta@yahoo.com.br
mailto:alessandracassol@irani.com.br
mailto:renato@uncnet.br


49 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

no mercado buscando aperfeiçoar a qualidade dos processos. A pesquisa apontou 
que as empresas tiveram uma melhoria nas vendas e na participação no mercado, 
aumentaram a integração externa tanto com fornecedores quanto com os clientes. 
Significando, com isso, que a TI liga fornecedores, parceiros, cliente, sem considerar 
os limites das fronteiras habituais da organização ou sua localização física. Pode-se 
avaliar que a TI está disseminada na maioria das empresas e é vista como fator 
essencial para o avanço dos procedimentos organizacionais. Conclusões: A 
pesquisa direciona para compreensão de que a utilização da TI proporciona fatores 
essenciais para a modernização dos métodos organizacionais, para a produção de 
bens e serviços atuais, e para avanço dos índices de qualidade e produtividade em 
MPE´s. Observa-se que a implantação da tecnologia acrescenta o conhecimento 
retido e aplicado de maneira considerável ao aprimorar os retornos dos 
investimentos e o lucro líquido da empresa. 

Palavras-chave: Tecnologia da informação. Micro e pequenas empresas. 
Estratégia. 
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE CHEIAS NO 
RIO DOS QUEIMADOS EM CONCÓRDIA 

Ivan Mauro Kossian59 
Filipe Xavier de Oliveira60 

Eduardo Lando Bernardo61 

Julio Cesar Rech62 
Aline Schuck63 

RESUMO: Introdução: Por muitos anos, as cidades catarinenses têm problemas 
relacionados às inundações. Para a mitigação em áreas de inundações diversas 
alternativas estruturais associadas a ações não estruturais podem ser aplicadas, 
desde a realocação humana até o próprio convívio com o problema. O município de 
Concórdia tem a maior parte de sua área urbana localizada na bacia do Rio dos 
Queimados. A área de drenagem da bacia é de aproximadamente 90,2 km². Neste 
rio foi construída uma barragem de contenção de cheias (2007 a 2010/11), com 
apoio financeiro federal e municipal. A barragem faz parte de um grande plano de 
contenção de cheias planejado para a cidade. A área total da barragem chega a 
7.005,50m³, com extensão de 102 metros de largura e 14 metros de altura. A partir 
da construção de obra, busca analisar sua eficiência na contenção do escoamento 
no ano de 2014 no município de Concórdia. Objetivos: Analisar a eficiência da 
barragem no amortecimento das cheias na bacia do Rio dos Queimados, no 
município de Concórdia - SC. Materiais e Métodos: A barragem construída no rio 
dos Queimados está localizada no Parque de Exposições de Concórdia, no bairro 
Salete. Os dados de precipitação analisados são registrados pela Estação 
Agrometeorológica da Embrapa localizada no distrito de Tamanduá. Serão 
analisados os dados de precipitação, para verificar onde ocorreram as maiores 
precipitações no período pós-construção da barragem. Resultados: Em simples 
análise antes da construção da barragem, quando aconteciam grandes precipitações 
ou precipitações acumuladas, aumentavam a chance de inundação no centro da 
cidade (Figura 1).  
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Figura 1 – Área de inundação na região central pelo rio Queimados.  

 
Fonte: Prefeitura de Concórdia.   

 

Com o barramento a área de inundação passou a ser próximo ao parque de 
eventos, como ilustrada na figura 2. 

Figura 2 – Área de inundação do barramento. 

 
Fonte: Prefeitura de Concórdia.   
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Na construção da barragem utilizou-se basicamente de pedras na formação de 
Gabiões e argila compactada (figura 3). 

Figura 3 – Perfil do Barramento  

 
Fonte: Prefeitura de Concórdia.   
 

Este barramento possibilitou a retenção do excedente em várias precipitações. 
Destacamos o dia 30 de abril com registro de 111 mm e no dia 01 de maio, 80 mm, 
resultando em um grande volume de escoamento (figura 4). Entre os dias 23 a 30 de 
junho choveu 367 mm e barragem reteve o excedente. Nestas datas houve 
alagamentos no centro, entretanto com baixa lâmina de água, sem ocasionar 
prejuízos. 

Figura 4 – Barramento de 01 de maio 

 
Fonte: Rádio Atual 
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Conclusões: A barragem tem sido uma medida de contenção eficiente, no entanto 
são necessárias outras medidas mitigadoras para evitar alagamentos na região 
central da cidade. 

Palavras-chave: Barragem. Contenção. Precipitação e Escoamento Superficial.   
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ANÁLISE AREAL DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SURUVI, 
CONCÓRDIA (SC) 

Eduardo Lando Bernardo64 
Jairo Marchesan65 

RESUMO: Introdução: A caracterização dos elementos físicos, em especial dos 
aspectos areais de bacias hidrográficas constituem-se como uma importante 
ferramenta para o planejamento ambiental e de recursos hídricos. A sub-bacia 
hidrográfica do rio Suruvi, localizada no município de Concórdia – SC apresenta-se 
como um território estratégico, pois os recursos hídricos superficiais nela inseridos 
abastecem aproximadamente 20% da população urbana e a falta de dados e 
informações referentes a estes elementos são evidentes, sendo um dos primeiros e 
mais comuns procedimentos executados, a fim de elucidar as várias questões 
relacionadas com a sua dinâmica hidrológica e ambiental. Objetivos: O presente 
trabalho tem por objetivo apresentar a análise areal da sub-bacia hidrográfica do rio 
Suruvi, integrando índices planimétricos e medições lineares. Materiais e Métodos: 
A caracterização dos aspectos areais da sub-bacia hidrográfica do rio Suruvi 
compreenderam os índices: área da bacia, comprimento da bacia, relação entre o 
comprimento do rio principal e a área da bacia, perímetro, coeficiente de 
compacidade, fator de forma, densidade de rios, densidade de drenagem, extensão 
média do escoamento superficial e sinuosidade do curso d’água. Utilizou-se como 
ferramenta de análise o software computacional QuantumGis  versão 2.2.0 Valmiera. 
A base de dados foi obtida dos arquivos digitais (vetoriais) do estado de Santa 
Catarina (SDS, 2012). Resultados: Os índices foram obtidos através do cálculo de 
dados primários, utilizando-se basicamente a ferramenta de operação métrica 
presente no software e os modelos matemáticos propostos por Christofoletti (1980) e 
Villela e Mattos (1975), apresentando: 

Tabela 1 – Análise areal da sub-bacia hidrográfica do rio Suruvi, Concórdia – SC. 

Índice Unidade Resultado 

Área da bacia Km² 84,46 

Perímetro km 48,68 

Coeficiente de compacidade adimensional 1,48 

Fator de forma adimensional 0,10 

Densidade de rios rio/km² 6,18 

Densidade de drenagem km/km² 2,29 

Extensão média do escoamento superficial km 0,10 

Sinuosidade do curso d’água adimensional 1,76 
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A sub-bacia hidrográfica do rio Suruvi possui comportamento hidrológico dinâmico, 
devido primariamente a sua forma alongada e pelo coeficiente de compacidade que 
corresponde a um tempo de concentração reduzido. O valor obtido através do fator 
de forma indica menor probabilidade de enchentes rápidas em condições normais de 
precipitação, bem como menor possibilidade na ocorrência de chuvas intensas 
cobrindo simultaneamente toda a extensão da bacia. Em relação aos índices de 
densidade de rios, densidade de drenagem e extensão média do escoamento 
superficial, indicam eficiência e alto grau de desenvolvimento do sistema de 
drenagem. O índice de sinuosidade constitui o fator controlador da velocidade de 
escoamento das águas, considerado moderadamente sinuoso. Conclusões: A 
análise areal da sub-bacia hidrográfica do rio Suruvi gerou um grupo de dados que 
poderão servir como base a novos estudos na bacia, bem como informações aos 
gestores públicos, comitês de bacia e sociedade civil. 

Palavras-chave: Bacias hidrográficas. Análise areal. Rio Suruvi. 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM SANTA 
CATARINA: A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO 

Debora Aparecida Almeida66 
Ana Paula Della Giustin67 

Claudiane M. Granemann68 
Emanuelle Clasen Olivo69 

RESUMO: Introdução: A interação entre educação superior e desenvolvimento 
regional é importante para a compreensão das novas territorialidades que emergem 
no contexto da sociedade do conhecimento. Quando se fala em educação superior, 
considera-se o conjunto das atividades desenvolvidas por Instituições de Ensino 
Superior-IES, especificamente, por universidades, incluindo ensino, pesquisa e 
extensão. Quando se fala em desenvolvimento regional, considera-se o processo de 
mudança socioeconômica que tem lugar no âmbito de um dado território sub-
nacional, contemplando a melhoria das condições materiais de vida de sua 
respectiva comunidade; e quando se fala em sociedade do conhecimento, 
considera-se o fenômeno de ascensão do conhecimento a fator decisivo na geração 
de riquezas e na (re) configuração da sociedade. O propósito deste artigo é 
examinar a contribuição da Universidade do Contestado-UnC para o 
desenvolvimento social, econômico, cultural e político não apenas das diversas 
regiões em que se localizam seus campi, mas também para o desenvolvimento do 
Estado de Santa Catarina. Objetivos: Demonstrar a importância do 
desenvolvimento da educação superior no Estado de Santa Catarina, Brasil, por 
intermédio da identificação das contribuições da universidade para o 
desenvolvimento territorial. Materiais e métodos: Parte-se de uma análise 
bibliográfica e documental, avançando-se no resgate histórico e na contextualização 
geográfica, para aferir e dimensionar a influência da UnC no tempo e no espaço, por 
intermédio de suas atividades de ensino de graduação, pesquisa e extensão, para 
as comunidades regionais em que suas diversas unidades são ativas: Resultados: 
A presença da UnC na região de abrangência do Contestado é um marco da 
subdivisão territorial baseado no contexto histórico. Apesar das dificuldades 
enfrentadas pela emergência do ensino superior no interior do Estado de Santa 
Catarina, o crescimento da instituição merece ser reconhecido. Considera-se que 
existem oportunidades para serem exploradas, desenvolver o ensino superior em 
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algumas das regiões mais carentes do Estado de Santa Catarina não é tarefa 
simples para uma instituição que enfrenta problemas. Apesar dos resultados 
relevantes, é preciso refletir não somente com base em dados quantitativos, é 
notório que um crescimento acelerado em uma região com dificuldades econômicas 
e sociais precisa de um profundo repensar em termos qualitativos.  Aqui cabe 
perguntar: qual universidade? Para quem? Para quê? (THEIS, 2006). E, por fim, um 
questionamento complementar: o crescimento dos últimos anos cumpriu seu papel 
social diante da comunidade? Registram-se os números, permanecem as dúvidas e 
um percurso por entre representações. Conclusões: A interação entre a UnC e os 
espaços regionais nos quais atua, em virtude de concentrar-se em atividades de 
ensino e graduação e de estar submetida a condicionamentos externos e internos, 
como os referidos, se expressa na forma de impactos pouco significativos no 
território. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Educação Superior. Santa Catarina. 
Território Universidade do Contestado. 
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A EFETIVIDADE DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO 
PLANALTO NORTE CATARINENSE 

Dionathan Cesar Machado70 
Marcelo Paulo Wacheleski71 

 
RESUMO: Introdução: A Lei de Acesso à Informação (Lei n. 11.527/11), criada para 
regular o acesso a informações, previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do 
§ 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216 da Constituição Federal e, em síntese, 
regulamenta o direito constitucional fundamental de acesso dos cidadãos às 
informações públicas, assegurando que o acesso é a regra, e o sigilo somente a 
exceção.Ela é aplicável aos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a entidades 
privadas sem fins lucrativos que por algum motivo utilizem dinheiro público. Sem 
dúvidas, a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação foi um avanço para a 
consolidação da democracia no Brasil, principalmente no tocante a prevenção da 
corrupção no país. Contudo, sendo apenas texto de Lei, ela não atinge sua total 
eficácia e frente a cultura, resistência e a fragilidade institucional e técnica dos 
municípios, faz-se necessário averiguar sua efetividade. Objetivos: Analisar se o 
direito de acesso à informação, previsto na Lei n. 12.527/11 está sendo efetivado 
nos municípios que integram o Planalto Norte Catarinense. Materiais e métodos: O 
acadêmico/pesquisador fará pesquisas bibliográficas e decisões judiciais. Ao mesmo 
tempo, fará o levantamento de dados nos web sites das prefeituras dos Municípios 
que fazem parte do Planalto Norte Catarinense. Resultados: Considerando a 
dificuldade técnica e a resistência cultural dos municípios do Planalto Norte 
Catarinense, que carregam forte herança coronelista e clientelista, é possível que a 
Lei de Acesso à Informação não esteja sendo efetiva.A mudança cultural exigida 
pela Lei de Acesso à Informação é imensa, pois prevê que todas as informações 
públicas devem ser de conhecimento do povo. Entretanto, diante de um dispositivo 
legal que visa resolver problemas como corrupção, e ainda propiciar maior controle 
dos administradores públicos pela população, visando maior eficiência dos trabalhos 
realizados pela Administração, é descabida qualquer resistência. Conclusões: 
Pesquisas realizadas pela Controladoria Geral da União atestam que no âmbito 
Federal a Lei n. 12.527/11 está sendo efetiva, porém é perceptível que a realidade 
dos Municípios é distinta dos órgãos pertencentes à União, sendo necessário 
analisar o fiel cumprimento da Lei de Acesso a Informação nos entes federados mais 
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frágeis e vulneráveis República Brasileira: os Municípios - principalmente no tocante 
as exigências de mudanças drásticas em questões de natureza cultural, técnica, 
tecnológica, financeiro e de caráter administrativo que este dispositivo legal exige. 

Palavras-chave: Transparência. Direito fundamental de informação. Eficácia. Lei n. 
12.527/11 (Lei de Acesso à Informação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

ADOLESCENTES, ATIVIDADE FÍSICA E EDUCAÇÃO FÍSICA: CONCEITOS E 
REFLEXÕES DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA NADIR BECKER – BRUNÓPOLIS - SC 

Juliana Aparecida Graupner72 
Magali Aparecida Ribeiro de Souza73 

RESUMO: Introdução: A adolescência é considerada como um período de intensas 
modificações: física, psicológicas e motoras. Quando praticamos atividade física 
temos condições de viver mais e com qualidade, evitando problemas de saúde. A 
prática esportiva é fundamental para manter a qualidade de vida das pessoas, 
porém é preciso que o indivíduo torne a atividade física como um hábito no seu dia a 
dia. Percebemos que esse hábito pode ser desenvolvido enquanto o individuo 
encontra-se no ambiente escolar, mais especificamente durante as aulas de 
Educação Física, isso pode auxiliar os adolescentes a levarem uma vida menos 
sedentária e tornarem-se adultos menos propensos a doenças causadas pela falta 
de atividade física. Objetivos: A pesquisa teve como objetivo geral, verificar a 
concepção dos adolescentes do 3º ano do ensino médio no que diz respeito à 
atividade física e a Educação Física escolar. Também apresentou como objetivos 
específicos, buscar junto aos alunos do 3º ano do ensino médio da Escola de 
Educação Básica Nadir Becker conceitos que os mesmos têm sobre atividade física 
e educação física; aplicar um questionário com alunos do 3º ano do Ensino Médio. 
Materiais e métodos: Foi entregue um questionário com 9 perguntas aos alunos. 
Após coletar os dados, os mesmo foram compilados utilizando a metodologia 
proposta por Laurence Bardin. Bardin (1977, p. 33), descreve que a análise de 
conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Para a coleta dos 
dados cada aluno foi identificado por um número que foi definido de 1 a 30. Essa 
opção de dar números aos entrevistados teve como finalidade proteger as 
identidades dos alunos. Resultados: O resultado da pesquisa demonstrou que 
todos os alunos entendem que atividade física é todo movimento que fazemos com 
nosso corpo, a partir de caminhar, correr. Percebemos que os alunos tem 
conhecimento sobre a importância da pratica de exercícios físicos para a saúde, 
para evitar problemas de saúde. Em relação à Educação Física, os alunos relataram 
que é uma disciplina que se estuda na escola e que ensina a usar melhor a atividade 
física para o bem do funcionamento do próprio corpo. Relataram também que a 
pratica de esportes se inicia na educação física escolar, onde o professor tem o 
objetivo de incentivar e ensinar várias modalidades, trabalhando de forma lúdica, 
respeitando a individualidade de cada aluno. Conclusões: Concluímos que a 
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atividade física sempre esteve presente na vida das pessoas, desde antigamente, 
quando precisavam de atividade física como meio de sobrevivência, hoje em dia 
com a falta de tempo, produtos industrializados, acabam deixando as pessoas mais 
sedentárias. Podemos concluir também que os alunos sabem da importância que a 
atividade física traz para o dia a dia das pessoas. Para continuidade dessa pesquisa 
seria interessante realizar um estudo no mesmo município com o intuito de saber se 
os alunos que terminaram o ensino médio praticam algum tipo de atividade física ou 
esporte. Ou seja, pesquisar se a prática da Educação Física escolar formou alunos 
cidadãos preocupados em cuidar da sua saúde. 

Palavras-chave: Adolescentes. Educação Física. Atividade Física. 
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A DANÇA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA- SC: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Jéssica Aparecida Camargo74 
Magali Aparecida Ribeiro de Souza75 

RESUMO: Introdução: O ensino da dança quando utilizado como ferramenta 
pedagógica na escola auxilia no aprendizado do aluno, desenvolvendo nos mesmos 
além da habilidades motoras essenciais a criatividade. Dançar é um dos conteúdos 
a serem trabalhados nas aulas de educação física escolar. Sabemos que a dança 
dentro do ambiente escolar contribui para que o aluno desperte o respeito, a 
aprendizagem, o interesse, a socialização, e o compromisso. A dança pode ser 
considerada por muitos um ato de apenas mexer, porém percebemos que isso é 
uma consideração simplista, pois dançar é uma mistura de criatividade, sentimentos, 
expressões. Dançar é uma atividade envolvente que faz bem para o corpo e mente. 
Objetivos: A pesquisa teve como objetivo geral analisar de que maneira a dança é 
desenvolvida pelos professores de Educação Física do município de Santa Cecília-
SC. E como objetivo específico vislumbramos: relembrar alguns momentos históricos 
da dança, elencar de que maneira a dança pode ser utilizada como ferramenta 
interdisciplinar, entregar aos professores de Educação Física um questionário com o 
objetivo de descobrir de que maneira a dança está presente durante suas aulas. 
Materiais e métodos: O universo da pesquisa foi composto por professores do 
município de Santa Cecília-SC. A população foram professores de Educação Física 
das escolas do município. A amostra dessa pesquisa foram 10 professores de 
Educação Física que lecionam nas escolas do município de Santa Cecília- SC. Foi 
realizado uma entrevista com um questionário semi estruturado com os professores 
de Educação Física do município de Santa Cecília- SC. Para a coleta de dados cada 
professor foi identificado por um ritmo de dança sendo eles: Carimbó, Xote, Tango, 
Bolero, Valsa, Forró, Merengue, Salsa, Zouk e Lambada. Esses nomes foram dados 
aos professores com a finalidade de proteger suas identidades. Resultados: O 
resultado da pesquisa demonstrou que todos os professores entrevistados 
destacaram a importância de aplicar a dança nas escolas, pelos inúmeros benefícios 
que a mesma pode proporcionar, porém ela é pouco trabalhada no contexto escola, 
um dos motivos relatados pelos entrevistados de não desenvolverem a dança em 
suas aulas é que os mesmo dizem não ter habilidades motoras necessárias exigidas 
para a dança. Conclusões: Concluímos que a dança esta presente na vida do 
homem antes mesmo do ato de escrever ou falar, ele a utilizava como forma de 
comunicação e sobrevivência. É considerada uma das artes mais antigas já 
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existentes. Todos os professores entrevistados relataram que quando a dança é 
aplicada da escola ela ajudará o aluno a desenvolver suas potencialidades, a 
inventar, criar, a ter um bom relacionamento entre professor e aluno. Como 
continuidade desta pesquisa sugerimos um estudo de como a disciplina de dança é 
desenvolvida nos cursos de graduação. 

Palavras-chave: Dança. Educação Física. Prática Pedagógica. 
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AS MANIFESTAÇÕES BIOPOLÍTICAS NA CONFORMAÇÃO DOS ESPAÇOS 
CITADINOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE E SUAS IMPLICAÇÕES EM 

RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

Silvano Silvero da Silva76 
Sandro Luiz Bazzanela77 

RESUMO: Introdução: O projeto de pesquisa estudou: “A relação biopolítica na 
conformação dos espaços citadinos do planalto norte catarinense e suas 
implicações com o desenvolvimento regional”. O estudo foi muito importante para 
contribuir com as reflexões sobre o desenvolvimento regional, e para aprofundar-se 
em estudos sobre a lógica biopolítica e a racionalidade técnico-administrativa que 
perpassa a conformação das cidades do planalto norte catarinense. Objetivos: 
Fazer um estudo sobre a conformação das cidades buscando compreender os 
princípios políticos e filosóficos que orientam a administrabilidade da vida e a 
construção dos espaços públicos no desenvolvimento das cidades no planalto norte 
catarinense. Materiais e métodos: A pesquisa esta sendo desenvolvida num 
primeiro momento de forma bibliográfica, amparada, sobretudo, na obra de Giorgio 
Agamben na definição de conceitos como vida, política, e biopolítica, confrotando 
tais conceitos com as práticas governamentais na gestão e conformação do espaço 
público das cidades catarinenses de Três Barras e Canoinhas. Portanto, como 
decorrência do primeiro, um segundo momento da pesquisa, procurará compreender 
de que forma o ideário conceitual que justifica a biopolítica se manifesta na prática 
administrativa, gerencial da razão estado das cidades do Planalto Norte e, suas 
implicâncias sobre o desenvolvimento regional. Resultados: Mesmo que a pesquisa 
ainda esteja em andamento, já é possível compreender um pouco da dinâmica 
biopolítica que rege a organização de nossas cidades, na distribuição e conformação 
dos espaços geográficos da cidade em que certos tipos humanos podem transitar, 
ou mesmo em que espaços partes desta população devem ficar circunscrita como 
forma de conferir efetividade à administrabilidade da vida e da morte de tais 
cidadãos.  Sob os pressupostos biopolíticos de Agamben, a cidade pode se 
apresentar como paradigma do campo do cencentração, lugar para fazer viver ou 
deixar morrer, tanto quanto como ágora pública, em que as questões da cidade 
podem ser debatidas livre e abertamente entre os cidadãos. Conclusões: A 
presente pesquisa proporcionou importantes reflexões permitindo refletir sobre qual 
é o paradigma biopolítico que rege as cidades de Canoinhas e Três Barras em 
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organização espacial e geográfica, e quais as incidências sobre a lógica do 
desenvolvimento local e regional, a partir da tomada de posição sobre um dos 
aspectos apontados.  

Palavras-chave: Cidades. Biopolitica. Desenvolvimento regional. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO LEITE EM ORDENHA 
MANUAL E MECANIZADA NO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC  

Natany Zeithammer78 
Eduardo Alexandre de Oliveira79 

RESUMO: O leite, pela sua riqueza em nutrientes, constitui-se em importante fonte 
alimentar para o homem e excelente meio de cultura para o desenvolvimento de um 
grande número de microrganismos. O setor brasileiro vem passando por uma 
transformação radical nos últimos anos, e a qualidade do leite é uma das principais 
exigências. No Brasil, o leite apresenta baixa qualidade porque não se tem uma 
correta adoção de medidas de higiene na produção, armazenamento e transporte do 
leite, que podem prevenir a contaminação de microrganismos, pois representam um 
grave problema econômico para a indústria de laticínios. O presente trabalho tem 
por objetivo analisar e comparar a qualidade microbiológica do leite cru refrigerado, 
produzido em nove pequenas propriedades rurais do município de Papanduva/SC, 
em rebanhos com ordenha manual e mecanizada em função de contagem 
bacteriana total (CBT), e com isso, observar se estão de acordo com os padrões 
exigidos pela Instrução Normativa nº 62 de 29 de dezembro de 2011(IN62/2011). O 
seguinte regulamento estipula um prazo para que os produtores atinjam o 
estabelecido, exigindo na região Sul a CBT de no máximo 300.000UFC/ml, a partir 
de primeiro de julho de 2014. Deve ser realizada no mínimo uma análise mensal por 
propriedade, com média geométrica sobre período de 03 meses (BRASIL, 2011). No 
presente trabalho foi coletadas amostras de leite in natura de cinco propriedades 
com ordenha manual e quatro propriedades com ordenha mecanizada, sendo quatro 
amostras por propriedade com intervalo de uma semana para cada coleta, 
totalizando 36 amostras, divididas em quatro semanas. A coleta foi feita diretamente 
do resfriamento no dia da ordenha e foi colocada em frascos plásticos estéreis, 
acondicionadas em caixas térmica higienizada na temperatura entre 4 e 7ºC e 
posteriormente foram encaminhadas ao laboratório de alimentos da Universidade do 
Contestado, o resultado se obteve através da realização do método de contagem 
padrão em placas. Após isso, foi realizada a analise da variância (ANOVA) a 5% de 
probabilidade. Os resultados são descritos na tabela 1: 
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Tabela 1 – Contagem de bactérias totais (UFC/ml) no leite cru refrigerado, nas propriedades 
analisadas. 

Tipos de ordenhas 1ª Analise 2ª Analise 3ª Analise 4ª Analise 

Mecânica 2400 1827 8733 99333 

Mecânica 680000 36133 552000 6933 

Mecânica 12000 334667 940000 2013 

Mecânica 39200 131600 3633 420 

Manual 360000 773333 169333 1720 

Manual 1360 12100 5373 180000 

Manual 4000 17733 51467 8333 

Manual 800000 188000 15693 52033 

Manual 100000 9133 185000 37 

Valor de p 0,766 0,692 0,199 0,645 

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos (p>0,05), demonstrando que 
a CBT não é afetada pelo método de ordenha. Percebe-se também que na maioria 
das análises os produtores se cumpriram os limites estabelecidos pela IN62/2011. 
Conclui-se que o método de realização de ordenha não interfere na CBT do leite.  

Palavras-Chave: Qualidade. Leite. Tipo de ordenha. 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UM 
ESTUDO DE CASO DOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA (PR) E PORTO 

UNIÃO (SC) 

Sônia Maria Federovicz. Federovicz 80  
Argos Gumbowsky.81 

RESUMO: Introdução: A pesquisa propõe analisar a implantação das políticas 
públicas educacionais de gestão democrática, a partir da Constituição Federal de 
1988. Investiga os mecanismos e a efetividade de participação da comunidade 
escolar na compreensão aos princípios da democratização da gestão escolar. Se a 
participação da comunidade restringe-se ao processo de escolha do diretor, ou 
estão articulados aos princípios da gestão democrática. Tal como, se o processo de 
eleição direta, compromete os diretores, com ações que oportunizem a vivência da 
comunidade a ser participativa, significando a contribuição da gestão escolar para o 
desenvolvimento regional. Objetivos: Pesquisar as políticas públicas de 
implantação da gestão escolar democrática no Brasil, a partir da Constituição 
Federal de 1988, realizar um estudo de caso nos municípios de União da Vitória 
(PR) e Porto União (SC) e relacionar sua contribuição para o desenvolvimento 
regional. Materiais e métodos: A metodologia evidenciada é de cunho bibliográfico, 
tendo como ponto de partida a Constituição Federal de 1988 e as políticas públicas 
educacionais (LDBEN, Conferência Mundial de Educação para Todos, Plano 
Decenal, Plano nacional, CONAE, leis orgânicas e educacionais dos municípios que 
servirão como estudo de caso). Além da fundamentação teórica de estudos já 
realizados sobre a temática proposta. Resultados: A pesquisa está em andamento. 
Os estudos até o momento evidenciam que as instituições escolares fazem parte de 
um contexto social, e da sinergia de esforços, que objetivam o desenvolvimento 
regional. O desenvolvimento contemporâneo requer cada vez mais indivíduos 
instruídos sobre o local onde vivem e trabalham, porém se estes, forem 
desconhecedores não participam, e sem participação não há possibilidade alguma 
de desenvolvimento. Esta consciência só será despertada a partir do momento que 
o sujeito inicie sua participação, dentro das organizações sociais do seu entorno. A 
gestão escolar deve fundamentar suas ações dentro dos princípios da democracia, 
da autonomia e da participação, despertando nos sujeitos envolvidos, a consciência 
de cidadania como prática da transformação social, capaz de instrumentalizar ações 
para o desenvolvimento de sua região. Ainda serão analisados os resultados de 
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pesquisa em campo dos municípios. Conclusões: Conclui-se que, surge à 
necessidade das instituições estarem preparadas para esta dinâmica social, 
cabendo a elas, o papel de formar cidadãos aptos a participarem de forma ativa das 
iniciativas capazes de promover a transformação do seu meio. É preciso um esforço 
coletivo para formar uma cidadania informada, pois não há participação sem 
informação.  O Brasil é um país de regime democrático, marcado pela evolução de 
uma sociedade governada por seus representantes. Contudo, esta sociedade 
somente será realmente democrática, quando o cidadão desenvolver a consciência 
da importância de sua participação. 

Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Gestão escolar. Gestão democrática. 
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EFEITO TIPO-ANTIDEPRESSIVO E NEUROPROTETOR DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO DE Ilex paraguariensis: PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA 

GLUTAMATÉRGICO  

Lorí de Fatima Tandler82 
Fabiana Kalyne Ludka83 

RESUMO: Introdução: Extratos a base de erva-mate (Ilex paraguariensis) tem sido 
utilizados em todo mundo e efeitos na memória e aprendizado de roedores têm sido 
relatados. Além disso, achados etnofarmacológicos sugerem a utilização do “mate” 
como co-adjuvante em transtornos psicológicos. A depressão é um transtorno 
psicológico cujo tratamento é muitas vezes pouco efetivo, de forma que novas 
estratégias farmacológicas vem sendo exploradas. Além disso, a participação do 
sistema glutamatérgico no mecanismo de ação de antidepressivos de ação rápida e 
sustentada tem impulsionado a pesquisa de substâncias que modulem tal sistema. 
Objetivos: Avaliar a participação do sistema glutamatérgico no efeito tipo-
antidepressivo do extrato hidroalcoólico de erva-mate em camundongos e o efeito 
neuroprotetor deste extrato frente a toxicidade glutamatérgica. Materiais e 
Métodos: Extrato: Folhas secas e pulverizadas foram utilizadas para o preparo do 
extrato hidroalcoólico de Ilex paraguariensis (EHIP). As folhas foram maceradas por 
14 dias utilizando como solvente etanol/água (7:3). Tratamento: Camundongos 
Swiss machos adultos (CEUA 15/2012, 29/08/2012) receberam EHIP (0,001-10 
mg/kg) por gavagem. Decorrida 1h da administração os animais foram submetidos 
aos ensaios comportamentais ou bioquímicos. Ketamina 1mg/kg (i.p.) foi utilizada 
como controle. Para avaliar a participação do receptor NMDA os antagonistas MK-
801 (0,001mg/kg, i.p.) e ketamina (0,1mg/kg, i.p.) administrados 30’ após o EHIP 
(0.01mg/kg, p.o.). Para complementar os resultados, a L-arginina (750mg/kg, i.p., 
doador de óxido nítrico (NO)) e azul de metileno (20mg/kg, i.p., inibidor da NO 
sintase) foram administrados 30’ antes do EHIP (0,1 e 0,01mg/kg, p.o., 
respectivamente). Ensaios comportamentais: Utilizou-se o teste de suspensão 
pela cauda (TSC) e o teste do campo aberto (TCA). Ensaios bioquímicos: 
Camundongos foram mortos por decapitação e fatias de hipocampo e córtex frontal 
(400μm) foram obtidas. As fatias foram submetidos a um protocolo de toxicidade por 
glutamato 10mM durante 2h. No final do experimento a viabilidade celular foi 
avaliada pelo método de redução do MTT. Análise estatística: ANOVA de uma ou 
duas vias, seguida do teste de Tukey. Foram considerados significativos valores 
com P<0,05. Resultados: O EHIP (0,1-10mg/kg, p.o.) acarretou em diminuição do 
tempo de imobilidade dos animais no TSC (fig. 1A), sem alterar o número de 
cruzamentos no TCA (Fig. 1C). O efeito obtido é semelhante ao efeito da cetamina 
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(1mg/kg, i.p.) (Fig. 1B/D), um antagonista de receptor NMDA com ação 
antidepressiva rápida.  

Figura 1 – Efeito tipo-antidepressivo do EHIP.  

 
Efeito do EHIP no TSC (A) e no TCA (C). Ketamina (1mg/kg, i.p.) foi utilizada como controle positivo 
no TSC (B) e no TCA(D). Valores estão expressos como média±erro (n=8-10). *P<0.05, **P<0.01, 
***P<0.001 (ANOVA de uma via seguida de Tukey).  

 

O efeito tipo-antidepressivo do EHIP depende da modulação do sistema 
glutamatérgico, uma vez que a administração de EHIP+cetamina e EHIP+MK- 801 
diminuem o tempo de imobilidade dos animais no TSC (fig.2A e 2C, 
respectivamente) sem alterar o número de cruzamentos (Fig.2B e 2D, 
respectivamente). 
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Figura 2 – Participação do receptor NMDA no efeito tipo-antidepressivo do EHIP. 

 
Animais foram pré-tratados com EHIP (0.01mg/kg) e 30’após receberam cetamina (0,1mg/kg, i.p.) ou 
MK-801 (0,001mg/kg). Após 30’ realizou-se o TSC (A/C) e o TCA (B/D). Valores estão expressos 
como média±erro (n=8-10). *P<0,05, ***P<0,001 (ANOVA de duas-vias seguida de Tukey).  
 

A participação do NO no efeito tipo-antidepressivo do EHIP foi avaliado como mostra 
a fig. 3. 
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Figura 3 – Participação da via L-arginina-NO no efeito tipo-antidepressivo do EHIP.  

 
Efeito do pré-tratamento com L-arginina (750mg/kg) no efeito do EHIP no TSC (A) e no TCA(B). O 
efeito do inibidor da NO sintase no efeito do EHIP no TSC (C) e no TCA (D) também foi avaliado. 
Valores estão expressos como média±erro (n=8-10). #P<0,05, ***P<0,001. (ANOVA de duas-vias 
seguida de Tukey).  
 

O EHIP também foi capaz de causar neuroproteção frente a toxicidade 
glutamatérgica nas fatias de hipocampo (Fig.4A) porém não nas de córtex (Fig.4B). 
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Figura 4 – Efeito neuroprotetor do EHIP. 

 
Análise ex vivo da viabilidade celular em fatias de hipocampo (A) e córtex cerebral (B) submetidas a 
toxicidade por glutamato(10mM, 2h). Valores estão expressos como média±erro de 4 experimentos 
em triplicata. *,#P<0,05, ***P<0,001. (ANOVA de uma via seguida de Tukey).  

 

CONCLUSÕES: O EHIP apresentou efeito tipo-antidepressivo via receptores de 
glutamato e da via L-arginina-NO, além de apresentar efeito neuroprotetor em fatias 
de hipocampo submetidas a toxicidade por glutamato.  

Palavras-chave: EHIP. Efeito tipo-antidepressivo. Efeito neuroprotetor. Glutamato. 
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CONDIÇÕES DE VIDA DE IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE 
CONCÓRDIA 

Talita Mônica Fontana84 
Vilma Beltrame85 

RESUMO: Introdução: O aumento de idosos na população geral é fato conhecido e 
incontestável. Em 2002 havia, no Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas com 60 
anos ou mais, representando 9,3% da população. Para o ano de 2025 estima-se que 
o Brasil tenha 30 milhões de idosos, o que corresponderá a 15% da população total 
(BRASIL, 2011). Acredita- se que o aumento da longevidade tenha se dado 
principalmente graças aos avanços tecnológicos e científicos relacionados ao meio 
ambiente e aos cuidados de saúde (RAMOS, 2011). Objetivos: Realizar um estudo 
multidimensional das condições de vida de idosos residentes no município de 
Concórdia; Caracterizar o perfil sócio demográfico e de saúde desses idosos. 
Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo 
realizado com idosos adscritos nas unidades de ESF do Município de Concórdia. 
Foram entrevistados 102 idosos. Os dados foram coletados no período de outubro 
de 2013 a fevereiro de 2014, por meio de entrevista para o preenchimento do 
questionário, feita pela pesquisadora que utilizou o questionário sóciodemográfico, 
validado pelo Projeto Porto Alegre, na residência dos idosos. Após a coleta os dados 
foram organizados em planilhas e analisados por meio da estatística descritiva. Este 
estudo teve seu protocolo aprovado com o nº 457.130. Resultados:  

Tabela 1 – Características sócias demográficas de idosos residentes no município de Concórdia 
(Continua...) 

VARIÁVEL Nº IDOSO (102) %(100) 

SEXO 
Feminino 
Masculino 

 
63 
39 

 
61,8 
38,2 

ESTADO CIVIL 
Casado 
Viúvo 

Solteiro 
Separado 

 
68 
25 
7 
2 

 
66,7 
24,5 
6,9 
2,0 

IDADE 
60 a 69 anos 
70 a 79 anos 

80 anos ou mais 

 
53 
35 
14 

 
52,0 
34,3 
13,7 
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(Conclusão...) 

ESCOLARIDADE 
Primário incompleto 

Analfabeto 
Ginásio completo 
Primário completo 

Alfabetizada fora da escola 

 
90 
4 
4 
3 
1 

 
88,2 
3,9 
3,9 
2,9 
1,0 

OCUPAÇÃO 
Agricultor 

Dona de casa 
Doméstica 
Cozinheira 
Professora 
**Outros 

 
46 
10 
8 
4 
4 

30 

 
45,1 
9,8 
7,8 
3,9 
3,9 
29,5 

RELIGIÃO 
Católico 

Evangélica 
Luterano 

Testemunha de Jeová 

 
82 
12 
7 
1 

 
80,4 
11,8 
6,9 
1,0 

 

Conclusões: Observa-se que as características encontradas nos sujeitos desta 
pesquisa, não divergem da literatura. A população idosa residente na comunidade 
de Concórdia assistida pelas ESF é predominantemente feminina, moram 
acompanhados, e na maior parte são casados, possui baixa escolaridade, e estão 
entre a faixa etária de 60 a 69 anos de idade. A ocupação ou profissão na maior 
parte de suas vidas foi a agricultura. Além disso, apresentam uma série de 
problemas de saúde que, associados às condições socioeconômicas desfavoráveis, 
podem comprometer sua autonomia e independência. Conhecer o perfil dos idosos, 
sua situação de saúde e, principalmente, suas necessidades, possibilita planejar 
cuidados de enfermagem e direcioná-los para as intervenções específicas na 
implementação de sua assistência. 

Palavras-chave: Idosos. Estilo de vida. Saúde. Doença. 
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O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PELO CONTADOR E SUA 
RESPONSABILIDADE, EM RELAÇÃO AO ICMS EM SANTA CATARINA, FRENTE 

AO FISCO 

Cristiane Dalla Líbera86 
Cristiane Rosa87 

Cristiane Zucchi88 
Emerson Begnini89 

Maristela Heinen Gehelen90 

RESUMO: Introdução: O presente trabalho tem o intuito de verificar quais são as 
obrigações acessórias necessárias a serem repassadas ao Fisco. Aborda a 
obrigação tributária (principal e acessória), assim como o fato gerador e seus 
sujeitos. No referencial aborda a responsabilidade do contribuinte e do contador, 
acerca das práticas contábeis e informações recebidas pelo profissional da 
contabilidade. Discorre acerca do ICMS em sua regra matriz da incidência tributária 
e apresenta os procedimentos atuais para o cumprimento das obrigações 
acessórias, indicando aqueles utilizados para subsidiar o Fisco, quanto ao ICMS. 
Objetivo: Estudar o cruzamento das obrigações tributárias acessórias, prestadas 
pelo profissional Contador, com relação ao ICMS, frente ao Fisco. Materiais e 
métodos: O presente estudo aborda o tema do cumprimento das obrigações 
acessórias pelo contador e sua responsabilidade, em relação ao ICMS, frente ao 
fisco. Sendo assim o método a ser aplicado nesta pesquisa é exploratório, descritivo, 
qualitativo e tende a ser objetivo. Inicialmente foram apresentados conceitos e 
aplicação do ICMS no tocante à constituição federal, código tributário nacional, 
legislação tributária e o RICMS-SC, do qual a empresa, como contribuinte, faz parte. 
Na sequência, foram descritos e apresentados os processos e as formas de 
operação envolvendo o ICMS. E por fim a importância do repasse das informações 
corretas para a operação seguinte. Os institutos foram analisados, levando em 
consideração a legislação tributária, as exigências impostas pelo Fisco, com relação 
às obrigações acessórias, assim como as regras e princípios aplicáveis ao Contador. 
Resultados: A pesquisa analisa e identifica quais são as obrigações acessórias, 
que serão prestadas pelo contribuinte e usadas pelo Fisco, para efetivar a 
fiscalização, identificar as transações e sua regularidade, praticadas pelas 
empresas. Nesse contexto, não se pode ignorar o papel fundamental da 
contabilidade e dos profissionais que atuam na área, uma vez que as exigências 
diárias vêm se alterando, impondo mudanças que certamente deverão culminar com 
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a excelência na prestação dos serviços. Cruzamento de informações é uma ação 
efetuada pelo fisco, mas para que seja possível essa fiscalização, as informações 
deverão ser geradas pelas empresas. Outro meio de obter informação sobre o 
processo que envolve a mercadoria é o XML, que é a nota fiscal eletrônica. Para 
validar uma nota fiscal eletrônica é necessário enviar as informações direto a 
SEFAZ. O fisco tem as informações em seu próprio banco de dados, o que 
possibilita mais agilidade na verificação e confronto das informações prestadas pelas 
empresas. Conclusões: Fica evidente que as empresas precisam ter certeza da 
operação que estão efetuando, pois quaisquer informações equivocadas estarão 
evidenciando condutas que poderão ser objeto de fiscalização. Recomenda-se, 
então, que sejam desenvolvidos estudos e pesquisas sobre a qualidade da 
informação contábil, geradas pelos sistemas contábeis e evidentemente, com o 
comprometimento do contribuinte, com relação aos documentos e informações 
gerados. 

Palavras-chave: ICMS. Obrigação tributária acessória. Responsabilidade do 
contador. 
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OCORRÊNCIA DE BACTÉRIAS (Salmonella sp., Escherichia coli) E VÍRUS 
(HAdV, PCV2 E HAV) EM ÁGUAS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

Janaina Padilha91 
Aline Viancelli92 

Gislaine Fongaro93 
Gabriel Bonetto Bampi94 

RESUMO: Introdução: Atividades geradoras de dejetos estão contaminando o solo, 
e por meio de infiltrações, esta contaminação está atingindo as águas subterrâneas, 
desta forma poços tubulares profundos já estão sendo contaminados por micro-
organismos de origem fecal. As principais doenças transmitidas por veiculação 
hídrica são: diarreias, disenterias, febre tifoide e paratifoide, hepatite A e 
gastroenterites, estas doenças são causadas por bactérias, tais como Salmonella 
sp. e Escherichia coli e também por vírus humano como o Adenovírus humano 
(HAdV) e o Vírus da Hepatite A (HAV), e por vírus animal como o Circovírus Porcino 
Tipo 2 (PCV2) o qual indica contaminação por dejeto suíno. Objetivos: Avaliar a 
qualidade microbiológica da água de poços tubulares profundos em relação à 
contaminação da água por Escherichia coli, Salmonella sp., vírus humanos (HAdVe 
HAV) e de suínos (PCV2). Materiais e Métodos: Foram avaliadas amostras de 
cinco poços tubulares (A – E) profundos localizados no município de Concórdia – SC 
(Fig. 1). A amostragem concentrou-se em dois períodos: nov-dez/2013 e ago/2014, 
caracterizando um período quente e frio respectivamente, as coletas foram feitas 
semanalmente durante quatro semanas consecutivas. Para quantificação de E. coli 
utilizou-se a metodologia do número mais provável (NMP) (Silva et al., 2005) e para 
Salmonella sp. método do NMP miniaturizado (Pavic et al., 2010). Para a detecção 
de vírus seguiu-se o método de concentração viral (Katayama et al., 2002) seguindo 
de qPCR para quantificação de cópias genômicas (Garcia et al., 2012).. Durante as 
coletas foram mensurados dados de temperatura e precipitação pluviométrica 
precedendo sete dias a coleta e perdurando até o último dia. Resultados: A 
quantidade de Salmonella sp. foi <3 NMP/100mL em todos as amostras. Nos Poços 
B e D a quantidade de E. coli foi <3 NMP/100mL em todas as coletas, o Poço C 
apresentou contaminação, por E. coli, durante o período quente e frio, e o poço A e 
E apresentaram contaminação apenas no período quente (Tabela 1). A precipitação 
pluviométrica está intimamente ligada quanto à presença de E. coli nos poços 
(Gráfico 1). Quanto à quantificação de vírus no período quente, todas as amostras 
foram negativas para PCV2 e HAV. Já para HAdV 80% das amostras foram 
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positivas, os resultados obtidos estão descritos na Tabela 2. Conclusões: A 
qualidade da água de 80% dos poços tubulares avaliados está comprometida para 
consumo humano, este fator é de extrema importância para a saúde pública, 
considerando que muitas pessoas fazem uso desta água sem que esta passe por 
processos de tratamento. 

Palavras-chave: Contaminação fecal. Poço tubular. 

Figura 1 – Mapa dos Poços Tubulares Profundos em que foram realizadas as coletas. 

 
 
Gráfico 1 – Relação da contaminação de Escherichia coli e a Precipitação Pluviométrica 

 
 
Tabela 2 – Quantificação dos genomas de HAdV em água de poços tubulares 

Poços 
HAdV 

Quantidade média Desvio Padrão 

A 6,85x10
3
 4,01x10

3
 

B 2,49x10
2
 6,36x10 

C 7,23x10
4
 3,18x10

4
 

D ND ND 

E 9,70x10
7
 2,83x10

6
 

*ND não detectado 

3,75 0 
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IGUALDADE? DIREITOS E FATO: AS MULHERES NA REPÚBLICA DE PLATÃO 
E NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

Alessandra Aparecida Palhano95 
Isabelly Veridianny Valentiny Duarte Ely96 

Kátia Socha de Mello97 
Arlindo Alberton98 

RESUMO: Introdução: O presente trabalho postula o posicionamento ideológico da 
mulher, tratada no livro “A República” de Platão sob a ótica de uma dúplice estrutura: 
na Grécia antiga no século IV a.C e todo seu compêndio normativo, oriundo de uma 
política de costumes voltada para a inferiorização do papel feminino na sociedade – 
e em corolário, a perduração de tal fenômeno nas normativas contemporâneas, com 
ênfase na Constituição Federal Brasileira de 1988. Objetivos: Investigar a 
construção axiológica da figura da mulher na Grécia Antiga, sua relação de 
subalternidade nas leis e nos costumes - e a perduração de tal panorama no Direito 
ocidental do século XXI: com ressaltas a Constituição Federal de 1988. Analisar o 
papel da mulher na teoria platônica e sua relação com a cidade ideal: suas 
potencialidades, sua utilidade e participação dentro do cenário ateniense em 
contraponto com a atualidade constitucional brasileira. Materiais e métodos: 
Partindo-se de uma conjuntura histórica, primeiramente nos pautamos em 
documentos e obras filosóficas que discorriam a respeito da construção figurativa da 
mulher ateniense – com ênfase na coletânea literária de Platão. Após tal análise, 
perquirimos relacionar a matéria versada com o conjunto normativo maior de dado 
âmbito histórico e o da contemporaneidade brasileira. Resultados: Vislumbramos na 
atualidade uma sociedade marcada por disputas e conotações discrepantes no 
tratamento feminino devido à visível não inserção da figura da mulher como um ente 
digno de direitos – por mais que tal esteja devidamente positivado – sendo ainda 
tratada como um ser limitado e ínfero, mesmo após tão grande espaço de tempo. 
Platão, em contrapartida, propõe justamente retirar o lacre do preconceito - que 
limita os potenciais das mulheres na construção da cidade excelente – e em seu 
lugar antepor à educação, que aprimorando a todos indistintamente, na busca pelo 
saber e pela virtude, é o único instrumento capaz de guiar a sociedade à sua 
perfeição. Conclusões: Apesar de todos os esforços proferidos em prol da 
emancipação da mulher – esta ainda tem sua autonomia atravancada pelo secular 
preconceito em face de sua identidade: fatores como sua forma física, sua 
sensibilidade ou sexualidade continuam a fazer desta um ente incapacitado para 
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participar da vida civil. Deste dilema, arrostado ainda com maior veemência na 
Grécia Clássica, nasce com Platão o projeto de despertar na mulher, por meio da 
educação virtuosa, as potencialidades nesta incutidas – tornando-a independente. 
Neste diapasão, a construção contemporânea do Direito ao âmbito feminino evoca a 
disseminação da valoração de igualdade primeiramente no corpo social, por meio da 
prática educativa – atingindo assim a axiologia gregária – para depois instalar-se na 
seara jurídica: formando assim uma nação justa. 

Palavras-chave: Feminismo. Direito. Educação. Constituição Federal 
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SALVAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES NA RODOVIA FEDERAL BR 116 
ENTRE OS PONTOS DE PEDÁGIO DE RIO NEGRO - PR E MONTE CASTELO - 

SC 

Daiane Schroeder99 
Reinaldo Knorek 100 

RESUMO: Os impactos ambientais causados pelos desflorestamentos, queimadas e 
urbanização desordenada das cidades são diversos e entre eles está um problema 
bastante preocupante que é a extinção dos nossos animais. Uma das primeiras 
consequências do desmatamento é a destruição da biodiversidade, muitas vezes 
resultante da diminuição ou da extinção de espécies vegetais e animais, 
acompanhada por sérios desequilíbrios de ecossistemas, aumento da poluição e 
erosão do solo. Sem habitat e alimento, animais buscam sobrevivência em áreas 
urbanizadas, sofrendo ameaças caminhando e atravessando por rodovias mal 
sinalizadas ou sem corredores ecológicos. Nos últimos anos sérios desequilíbrios de 
ecossistema estão ocorrendo, com isso a extinção de nossos animais e a destruição 
da biodiversidade. A grande migração desses animais para as áreas urbanas atrás 
de alimento, abrigo e parceiros faz com que estejam em constante ameaça. Com o 
preocupante número de animais atropelados e mortos nas rodovias, deve-se buscar 
algumas soluções para que diminua essa quantidade de problemas, porém isso não 
é nada simples, existe a necessidade de avaliar a infraestrutura das rodovias, 
topografias de terrenos e ainda as espécies que se quer proteger. Sendo assim, este 
estudo busca respostas sobre as condições atuais de infraestrutura, quais são os 
animais que estão sendo atropelados e que ações estão sendo feitas na defesa da 
vida dos animais silvestres na Rodovia Federal BR 116 entre as praças de pedágio 
de Rio Negro - PR e Monte Castelo - SC. Durante vistorias realizadas no trecho 
estudado foram identificadas duas passagens subterrâneas ao longo da rodovia, 
localizadas nos km 40 e km 42 no município de Itaiópolis. Foram identificadas duas 
placas de sinalização, alertando sobre a presença de animais silvestres, nos km 35 
e km 40 no município de Itaiópolis. Segundo relatos de funcionários da 
concessionaria Autopista Planalto Sul, os animais que são socorridos na rodovia são 
encaminhados ao hospital veterinário da UnC. Durante as vistorias realizadas foram 
identificadas duas espécies de animais atropelados, sendo eles uma ave Piaya 
cayana e um marsupial Didelphis marsupialis. Foram identificados também dois 
radares redutores de velocidade, localizados no trevo de acesso a BR 280 sentido 
Canoinhas/Três Barras e outro em frente ao Posto Mallon em Mafra. De acordo com 
uma entrevista realizada com alguns moradores das margens da rodovia, cada vez 
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tem se avistado menos animais silvestres nesta área, porém ainda são encontrados 
gambás, ouriços e pássaros atropelados. Além disso, relatam que animais como a 
jaguatirica e o tucano que eram avistados frequentemente já não são mais 
observados pelos moradores. Ao serem questionados sobre a seriedade da 
preservação das espécies, responderam que é de suma importância para manter a 
biodiversidade e o bem estar animal e humano. 

Palavras-chave: Veterinária. Animais Silvestres. Biodiversidade. Infraestrutura. BR-
116. 
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CARACTERIZAÇÃO E GEORREFERENCIAMENTO DOS POÇOS TUBULARES 
PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE JABORÁ (SC) 

Jackson Antônio Bólico101 
Jairo Marchesan102 

RESUMO: Introdução: Denomina-se água subterrânea, aquela contida abaixo do 
nível hidrostático do solo. Conforme as condições do local, profundidade dos 
aquíferos, vazões pretendidas e a disponibilidade de materiais para a perfuração 
disponíveis no mercado, a água subterrânea pode ser captada através de várias 
maneiras. Os principais tipos de poços, classificados podem ser classificados em: 
Poços escavados manualmente, poços coletores com drenos (galerias filtrantes)e 
poços tubulares profundos. Objetivos: O trabalho buscou cadastrar a 
georreferenciar os poços tubulares profundos perfurados na área do município de 
Jabora (SC), posteriormente espacializando os mesmos em um mapa de 
localização, analisando as informações coletadas. Materiais e Métodos: O 
município de Jaborá (SC) esta localizado no Oeste catarinense. Possui uma área de 
191,117 km. Sua população é de 4037 habitantes. Está distante 541 km da capital 
do estado Florianópolis (SC), e a 38 km do município de Concórdia (SC). 
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Figura 1- Localização do município e espacialização dos 118 poços tubulares cadastrados. 

 
 

A pesquisa foi financiada pelo Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) da Universidade do 
Contestado no período de Setembro de 2013 a Setembro de 2014. Efetuaram-se 
visitas ao município de Jaborá no período de Setembro de 2013 à Março de 2014. 
Para a localização dos poços, utilizou-se dados da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento – CIDASC. Os mesmos foram georreferenciados com a utilização 
de GPS. Aplicou-se um questionário ao proprietário para a obtenção de informações 
como: Nome do proprietário, localidade, vazão, profundidade, ano da perfuração, 
utilização da mesma: (residencial, animal ou industrial), dentre outras informações. 
Resultados: O estudo cadastrou 118 poços tubulares profundos no perímetro do 
município. O município possui uma área de 191,117km². Os poços estão distribuídos 
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aleatoriamente. Dividindo o número de poços (118) pela área do município (191,177 
km²) conclui-se que há uma densidade de 0,62 poços tubulares por km². 

Gráfico 1 – Distribuição dos poços tubulares no Município de Jaborá (SC).  

 
Fonte: Jackson Antônio Bólico (2013) 
 
Dos 118 poços cadastrados 6 (5%) estão localizados na área urbana do município e 
o restante 112 (95%). Conforme relato de alguns proprietários, a grande maioria dos 
poços disponibilizava água, no entanto em determinado período o poço “secou”. O 
gráfico abaixo mostra a situação dos poços em uso, sendo que, dos 118 
cadastrados 75 (64%) estavam em uso. 26 (22%) estavam secos 13 (11%) estavam 
desativados por motivos adversos relatados pelos proprietários. 

Gráfico 2 – Situação dos poços tubulares no Município de Jaborá (SC) 

 
Fonte: Jackson Antônio Bólico (2013). 
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Conclusões: O estudo mostrou a crescente perfuração de poços tubulares, 
consequentemente, a grande dependência das águas subterrâneas no município de 
Jaborá (SC). Percebeu-se grande quantidade de poços muito próximos uns dos 
outros, podendo comprometer a vazão de água entre si. O estudo avaliou o uso das 
águas superficiais e subterrânea e mostrar a super exploração das águas 
subterrâneas. Ao mesmo tempo gerar dados científicos que possam auxiliar na 
percepção e reconhecimento da situação. 

Palavras-chave: Poços tubulares profundos. Água subterrânea. Bacia Hidrográfica. 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: DIFERENTES E INDISSOCIÁVEIS 

Ana Caroline Garcia103 
Elenice Ortiz de Chaves Machado104 

Kátia Mello Socha105 
Kátia Cristina Schumann Zílio106 

RESUMO: Introdução: Diante da necessidade de analisar como ocorre a 
alfabetização e o letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, o presente 
artigo apresentará conceitos de alfabetização e letramento e suas implicações no 
ensino em classes de terceiros anos do referido segmento da cidade de Curitibanos 
(SC). Objetivos: Investigar a situação de leitura e interpretação nos terceiros anos 
do ensino fundamental da E.E.B. Antônio Francisco de Campos e E.E.B. Sólon 
Rosa. Materiais e métodos: O método utilizado foi à pesquisa simples do tipo 
exploratória/coleta de dados com a aplicação do instrumento prova, o qual continha 
três questões objetivas de múltipla escolha. Resultados: Ao proceder-se à análise 
dos dados obtidos percebeu-se que apesar dos alunos já terem realizado uma prova 
igual a esta no ano anterior (2º ano), demonstraram certa dificuldade para realizá-la, 
tendo em vista que, a aplicada na pesquisa, tinha somente três questões, as quais 
eram bastante claras e de fácil entendimento, com temas que supostamente já 
haviam estudado. Viu-se que as crianças já no 3º ano ainda não estão totalmente 
alfabetizadas e muito menos letradas, pois não leem e nem conseguem interpretar 
uma questão. Prova disso, foi que na E.E.B. Professor Antônio Francisco de 
Campos dos 21 alunos que realizaram a prova apenas nove acertaram a questão 
analisada (3º questão na qual os alunos deveriam identificar a partir da leitura do 
texto “Festa na Floresta” o local onde ocorreu a festa). Já na E.E.B. Sólon Rosa, o 
resultado foi ainda mais negativo, pois dos 19 alunos que fizeram a prova, apenas 
um acertou a resposta dessa mesma questão. Diante disso, percebeu-se como fator 
dificultante na realização da prova, o fato de haver estudantes que não sabiam ler e, 
portanto, não tinham como responder o instrumento avaliativo. Conclusões: 
Evidenciou-se, por meio deste estudo que é necessário a criação de políticas para 
aprimorar o trabalho das escolas em relação à alfabetização e o letramento, 
entendendo que os mesmos possuem conceitos diferentes, porém indissociáveis. 
Deve-se trabalhar na perspectiva de alfabetizar letrando, pois a alfabetização ensina 
o aluno a ler e a escrever, mas de nada adianta se ele não consegue utilizar esse 
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conhecimento adquirido em suas práticas sociais cotidianas. Para tanto, há a 
necessidade da criação de ambientes escolares proporcionadores do letramento, 
trabalhando variadas tipologias textuais, as quais devem ser significativas. Escola, 
pais, professores necessitam entender que o letramento se dá em diferentes 
contextos sociais e em fases distintas da vida do educando. Diante disso, é preciso 
incutir no alfabetizando uma visão de leitura do mundo em práticas sociais, 
compreendendo que não basta somente conhecer a língua, mas tomar posse dela e 
contextualizá-la em diferentes meios e práticas sociais. Portanto, ao se desejar 
formar cidadãos críticos na perspectiva de alfabetizar letrando, há a necessidade de 
rever o currículo de cada série do ensino fundamental, visando sempre a melhoria 
da qualidade da educação.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento.  
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PSICOTRÓPICOS E ESPECIALIDADE MÉDICA PRESCRITORA NAS 
DISPENSAÇÕES DE UMA FARMÁCIA PÚBLICA 

Damiana Daltoé107 
Juliana Valentini108 

RESUMO: Introdução: A utilização de fármacos psicotrópicos é uma prática 
comum, principalmente em países como o Brasil. Nesse país, comparativamente a 
outros países – tal como os pertencentes ao continente europeu - a dispensação é 
favorecida, e muitas vezes baseada no uso irracional. O gasto financeiro de órgãos 
públicos com medicamentos representa uma significante parcela dos recursos 
financeiros destinados ao setor de saúde ((SPAGNOL; IACOVSKI, 2010, p. 95). Têm 
sido constatadas enormes distorções nas prescrições dos diferentes psicotrópicos 
feitas pelas mais diferentes especialidades médicas (GRAEFF; BRANDÃO, 1999). 
Ainda, algumas medicações psicotrópicas têm sido usadas em grande escala, por 
vezes, sem uma indicação terapêutica precisa. Objetivos: Assim, o objetivo desta 
pesquisa foi quantificar os tipos de medicamentos psicotrópicos prescritos e a 
especialidade médica do prescritor no ano de 2013 em farmácia pública. Materiais e 
métodos: Primeiramente o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
(nº693.128/2014). A coleta de dados foi realizada na Farmácia Municipal Policlínica 
de Concórdia (SC) e abrangeu o ano de 2013. Tal coleta foi baseada na avaliação 
de receitas médicas de psicotrópicos dispensadas pela farmácia e ano 
anteriormente mencionados. Por se tratar de uma população grande (receitas 
médicas de todo o ano) foram utilizadas, em sequência, as seguintes equações para 
o cálculo amostral: 1) n0 = z2.p.(1- p)/ (E0)

2  e 2) n = N. n0 / (N + n0), onde n0 = 
número amostral; p = 0,5; z = 1,67; E0 = 5% e N= população. A partir do número 
amostral as receitas foram selecionadas aleatoriamente. Resultados: Uma média 
de 246 receitas mensais foi avaliada (com base no cálculo amostral). No total foram 
contabilizados 192.974 comprimidos, que correspondiam em ordem percentual aos 
fármacos: sertralina (17,2%), fluoxetina (12,2), amitriptilina (9,2%), carbamazepina 
(9,0%), valproato de sódio (7,6%), clonazepam (5,8%), carbonato de lítio (5,5%), 
fenobarbital (4,9%), biperideno (4,1%), diazepam (3,6%), nortriptilina (3,2%), 
bromazepm (3,1%), lorazepam (2,9%), fenitoína (2,7%), clorpromazina (2,5%), 
tramadol (2,3%), imipramina (1,6%) e outros (2,6%). Na maioria das receitas 
avaliadas a especialidade médica não constava (885 receitas). Na ordem de 
frequência, as especialidades médicas identificadas foram: médico comunitário (642 
receitas), psiquiatra (562 receitas), neurologista (222 receitas), neurocirurgião (126 
receitas) e outros (493 receitas). Conclusões: Os fármacos antidepressivos 
sertralina e fluoxetina (ambos inibidores da recaptação de serotonina) correspondem 
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a quase 30% dos medicamentos dispensados no ano de 2013. Ainda, ao redor de 
30% das receitas não constava a especialidade do médico prescritor, enquanto em 
21% das receitas o médico apresentava como especialidade “médico comunitário”. 
Já, em torno de 31% das receitas apresentavam especialidades médicas 
relacionadas ao sistema nervoso central ou SNC (psiquiatra, neurocirurgião e 
neurologista). As demais receitas (30%) pertenciam a diferentes especialidades 
médicas. Baseado nisso é evidente o amplo uso de antidepressivos bem como o 
predomínio de prescrição por médicos não especialistas do SNC nas receitas 
avaliadas na referida farmácia pública em 2013.  

Palavras-chave: Psicotrópicos. Especialidade médica. Farmácia pública. 
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PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS: O CASO DE UM ESCRITÓRIO DE 
DESPACHANTE DE TRÂNSITO 

Flavia Tebaldi109 
Lizandra T. Colussi110 

Jacir Favretto111 
Renato L. Artifon112 

RESUMO: O mercado vem exigindo, cada vez mais, qualidade e inovação na 
prestação de serviços nas empresas. Para isso, cabe a ela estar preparada para 
atender seus objetivos e conseguir a satisfação dos seus clientes, prestando 
serviços com qualidade. Portanto, estabelecer padronização das tarefas resulta na 
possibilidade de manutenção de um determinado nível de qualidade e produtividade, 
favorecendo o estímulo a buscar resultados melhores. Estes procedimentos são 
necessários para que a empresa possa continuar competindo no mercado. 
Preocupados com esta dinâmica, as empresas estão apoiando programas que 
implantem a padronização de processos, independente que ainda existam empresas 
que desvinculem a importância da padronização para com o crescimento da 
empresa. Neste enfoque, este estudo foi realizado na empresa Despachante de 
Trânsito Volante Ltda, com o seguinte propósito: padronizar as tarefas no setor 
financeiro, que é uma ferramenta de gestão da qualidade, com o objetivo de obter 
qualidade e bons resultados para a empresa. Para tanto, foram definidos os 
seguintes objetivos específicos: demonstrar o modo atual de gestão do setor 
financeiro, através de fluxograma, identificando os Pontos Críticos de Controle 
(PCC); identificar as dificuldades de gerenciamento com o modelo atual de gestão; 
padronizar as tarefas com elaboração dos Procedimentos Operacionais (PO), e os 
manuais de treinamento (MT). O estudo caracteriza-se como descritivo, realizado 
através de pesquisa documental, bibliográfica e estudo de caso, com abordagem 
qualitativa. Os dados necessários à realização deste trabalho foram extraídos por 
meio de fluxogramas e quadros, que demonstram a sequência das etapas realizadas 
das tarefas, permitindo assim, um melhor entendimento. O presente trabalho 
apresentou a padronização dos processos da empresa, favorecendo a organização 
dos fluxos e tarefas, diminuindo possibilidades de execução de tarefas fora das 
metodologias e parâmetros definidos pela empresa, com base nas expectativas dos 
clientes e também de órgãos normativos da categoria.  

Palavras–chave: Padronização de processos. Gestão da Qualidade. Prestação de 
Serviços. 
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NÍVEL DE ENTENDIMENTO QUE OS ADOLESCENTES QUE CURSAM O 
ENSINO MÉDIO POSSUEM SOBRE SUA FUTURA INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO 

Vanessa Baier113 
Margarida Berns Schafaschek114 

RESUMO: Introdução: Discutir a relação entre mercado de trabalho e a inserção do 
adolescente é uma forma de possibilitar que esta escolha aconteça de forma 
assertiva, estando diretamente ligado ao desenvolvimento regional. Este processo 
contribui para a identificação dos níveis emocionais dos adolescentes frente à 
questão levantada, haja visto a dificuldade de muitos adolescentes em escolher uma 
profissão e/ou um curso superior. Objetivos: Mostrar quanto é rico um processo de 
orientação profissional, verificando qual o nível de conhecimento que os 
adolescentes que cursam o ensino médio têm sobre essa problemática, cujo 
processo de conhecimento pode ser auxiliado por meio de intervenções 
psicológicas, verificando ainda o nível de conhecimento destes adolescentes sobre o 
mercado de trabalho que o município oferece. Materiais e métodos: A pesquisa foi 
realizada por meio da aplicação de questionários com quinze questões abertas e 
fechadas com vinte e oito adolescentes que cursam o ensino médio em uma escola 
estadual do município de Rio Negrinho, visto que os mesmos possuem visões 
diferenciadas sobre como se dará a sua futura inserção no mercado de trabalho. 
Resultados: Com base nas questões levantadas com relação ao mercado de 
trabalho e escolha profissional, é possível verificar que os adolescentes baseiam 
suas escolhas em uma fantasia e não na realidade, pois quando questionados sobre 
inserção no mercado de trabalho os mesmos relatam que se sentem motivados com 
as oportunidades de trabalho e estudo, mas fora da cidade onde residem. Relataram 
ainda que não pretendem continuar morando em Rio Negrinho após a conclusão do 
ensino médio, pois acreditam que a cidade não possui oportunidades na área em 
que pretendem seguir carreira e estudar. Com relação ao nível de conhecimento 
sobre as oportunidades que a cidade oferece e quais são os cursos, os mesmos não 
possuem conhecimento, ou seja, há uma fantasia que permeia a questão levantada, 
evidenciando o quanto é necessário clarear as ideias dos adolescentes, os ajudando 
nessa fase de escolha através da orientação profissional, construindo assim um 
autoconhecimento. Conclusões: O presente estudo evidenciou a importância de 
uma implementação de orientação profissional para os alunos no ensino médio, visto 
que muitos deles se sentem inseguros com relação as escolhas profissionais 
idealizadas. Há neste processo uma significativa contribuição para o 
desenvolvimento regional visto que uma escolha profissional bem orientada mostra 
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oportunidades na própria cidade, as quais antes não eram vistas, assim como um 
clareamento de ideias visto que há inúmeras possibilidades de estudo na própria 
região, os quais ainda são desconhecidas para os adolescentes. Profissionais bem 
orientados contribuem para o desenvolvimento municipal, sendo que o processo de 
orientação profissional gera menos rotatividade em cursos acadêmicos, diminuindo 
os custos e gastos do individuo com uma escolha assertiva desde o inicio.  

Palavras-chave: Orientação profissional. Mercado de trabalho. Desenvolvimento 
municipal. 
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SOCIEDADES EMPRESARIAIS DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 

Ketlyn Calliari115 
Danielly Borguezan116 

RESUMO: Introdução: A realidade fática da atual conjuntura econômica revela que 
os empresários buscam maneiras de reduzir o risco inerente às atividades 
empresariais, optando por espécies societárias que restrinjam a responsabilidade de 
seus sócios, o que certamente aumenta a competitividade de seus produtos e 
serviços, ao eliminar do custo de produção ao menos parte do aludido risco 
negocial. É muito comum perceber que muitas pessoas não sabem a diferença entre 
sociedades simples e sociedade empresaria, por tanto entendemos ser necessário 
explicitar a diferencia existente entre ambas. A sociedade empresária é um instituto 
genérico e impessoal que abrange vários tipos de sociedade. Pode ser considerada 
como a reunião de pessoas que tem como objetivo exercer profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, 
constituindo elemento de empresa, que vise o lucro a ser partilhado entre as 
pessoas que a compõem. É a reunião de dois ou mais empresários, para exploração 
de atividade econômica. Objetivos: Analisar as diferentes formas de organizações 
empresariais e a responsabilidade civil dessas sociedades empresárias no município 
de Canoinhas. Averiguar os avanços e as diferentes formas de organização 
empresarial em Canoinhas. Avaliar a receptividade dos empresários nas diferentes 
formas empresariais. Conhecer as sociedades empresariais do município de 
Canoinhas. Identificar a demanda das empresas que estão investindo no município 
de Canoinhas. Material e métodos: Utilizar o acervo da biblioteca da Universidade 
do Contestado – UnC de Canoinhas, periódicos e artigos publicados relacionados ao 
assunto e alguns dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Resultados: Conhecida como a “Capital da erva mate”, sua economia 
está voltada ao agronegócio. As agropecuárias representam 27% das riquezas 
produzidas em Canoinhas. O fumo utiliza 4.000 ha, a soja corresponde a 8.000 ha, o 
milho utiliza 10.500 ha e o feijão , que utiliza uma área agrícola de 1.500 há, geram 
87% da economia primária do município. O cultivo protegido do tomate, pimentão, 
pepino e a cultura do repolho são os exemplos da diversidade como proposta 
voltada à ampliação da renda agrícola. No que se refere ao recorte setorial em 
Canoinhas no ano de 2011, o setor terciário (comércio) era o mais representativo em 
número de empresas, mas o setor terciário (serviços) gerou mais empregos. O 
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município de Canoinhas, no ano de 2011, alcançou a marca de 2.540 empresas 
formais e os empregos gerados chegaram a 8.140. As micro e pequenas empresas 
foram responsáveis por 99,3% do número de empresas no município e 65,4% dos 
empregos formais. Conclusões: Para concluir, pode-se afirmar que as sociedades 
empresariais de Canoinhas, apesar de se apresentarem de forma diferenciada em 
sua organização, são fundamentais para o desenvolvimento da região. Apesar do 
empenho dedicado á busca de dados relacionados às empresas de Canoinhas, os 
dados adquiridos são apenas os que estão acima citados, visto que Senac, Senai, 
Sesi, Prefeitura Municipal (Secretaria de Desenvolvimento Regional), Junta 
Comercial, entre outros, não dispõe dessas informações para fornecer. 

Palavras-chave: Sociedade Empresarial. Sociedade Simples. Município Canoinhas. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E A PROMOÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

Pedro Henrique Brunken Flores117 
Marcelo Paulo Wacheleski118 

RESUMO: Introdução: O Direito à Saúde foi, com a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, alçado à escala de direito fundamental, estando esculpido em seu 
artigo 6º e recebendo, dessa maneira, força normativa para que, independentemente 
de modulação de seus efeitos, fosse aplicado de forma imediata. Sendo assim, 
medidas que viabilizassem o acesso universal à saúde tornaram-se imprescindíveis, 
cabendo ao Estado promovê-las. Desse modo, iniciaram-se as buscas por maneiras 
aptas a promover à saúde para toda a população, isto é, a criação de políticas 
públicas. Assim, cabe à Administração fomentar os estudos e criar políticas públicas 
que viabilizem e promovam a saúde da forma adequada. Nesse panorama, as 
políticas públicas, principalmente relacionadas à saúde, possuem extrema 
importância na efetivação e promoção adequada de métodos que viabilizem o 
acesso paritário de toda uma população a condições humanas e adequadas à 
saúde. Objetivos: Analisar o direito fundamental à saúde a partir da políticas 
públicas e verificar se as medidas de fomento do Estado efetivam o acesso paritário 
a toda a sociedade. Materiais e métodos: Método dedutivo, pois serão estudadas 
questões teóricas gerais sobre o assunto para que, na sequência, se alcance o 
resultado almejado. Os materiais utilizados para a pesquisa consistirão, 
principalmente, no uso de obras literárias e artigos científicos sobre o tema, bem 
como a tabulação de dados para análise do acesso do usuário as políticas públicas 
de saúde. Resultados: As políticas públicas são, de fato, promotoras e 
viabilizadoras do direito à saúde, buscam efetivá-lo como direito fundamental e, 
assim, torná-lo acessível e aplicável a toda a sociedade. Todavia, no cenário 
nacional atual, as políticas públicas não cumprem totalmente com o seu papel, 
deixando parcelas da sociedade à deriva do acesso digno à saúde. Tal situação 
ocorre por motivos variados, dentre eles orçamentários, problemas de ingerência 
administrativa e etc. Contudo, mesmo com deficiências, as políticas públicas são os 
instrumentos ideais para a concretização do direito fundamental à saúde, de modo 
que os estudos referentes e a criação destas se tornou imprescindível para a 
formalização e efetivação de direito - in casu o direito ao acesso digno e ideal à 
saúde. Conclusões: A evolução do direito fundamental à saúde ao patamar 
desejado necessita, ainda, de muito preparo, estudos e investimentos. A criação e 
fomentação de políticas públicas que o promovam torna-se imprescindível nesse 
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cenário, visto que é a forma mais apta para efetivá-los, pois permite que, após uma 
análise fática da situação presente, vislumbre quais os melhores procedimentos a 
serem tomados para promover o acesso à saúde da forma mais justa e melhor 
aplicável no momento.  

Palavras-chave: Políticas públicas. Direitos fundamentais. Saúde. Concretização. 
Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

CIRURGIA DE REDUÇÃO DE FRATURA ÓSSEA FEMORAL EM UM CÃO DE 
SEIS MESES DE IDADE 

Daniel Agibert Luz119 
Hamilton Wendt120 

RESUMO: Fraturas ósseas, em pequenos animais, são comumente causadas por 
acidentes automobilísticos. É de vital importância que o animal seja avaliado o mais 
breve possível, para checar a ocorrência de outros traumas concomitantes. 
Frequentemente, o tratamento de eleição é cirúrgico para redução da fratura. Neste 
tipo de cirurgia, o exercício deve ser restrito por 6 semanas após o procedimento 
cirúrgico. A correta aplicação de placa óssea e parafusos deve resultar em ótima 
estabilidade da fratura e propiciar função precoce do membro e sem dor (DENNY; 
BUTTERWORTH, 2006). Os Implantes podem ser deixados in situ, a menos que 
posteriormente afrouxem e causem problemas em tecidos moles. O presente 
trabalho tem por objetivo descrever um caso clínico-cirúrgico sobre fratura óssea em 
um cão da raça Schnauzer, 6 meses de idade, que chegou ao Hospital Veterinário 
com histórico de atropelamento e apresentando claudicação no membro pélvico 
direito. Ao exame físico, o animal encontrava-se alerta, responsivo à manipulação, 
com o membro afetado apresentando-se edemaciado e instável. Ao exame 
radiográfico, constatou-se fratura completa oblíqua na região da diáfise femoral 
(figura 1), em classificação de acordo com Denny e Butterworth (2006). Após análise 
dos exames, foi realizada  redução da fratura (osteossíntese) através de tratamento 
cirúrgico, com aplicação de placa óssea convencional com orifícios redondos e 
parafusos de Sherman). A cirurgia foi realizada sob manutenção de anestesia 
inalatória, na qual a placa foi fixada através de seis parafusos, dos quais três foram 
aplicados na região proximal à linha de fratura, e três na região distal, mantendo a 
fratura emendada para cicatrização. O animal recuperou-se bem, apresentando o 
membro funcional dez dias após o procedimento cirúrgico. O paciente, por ter 
temperamento hiperativo, não foi mantido em repouso absoluto durante o período de 
recuperação recomendado, que nestes casos é de no mínimo 30 dias, apresentando 
como seqüela pós cirúrgica atrofia muscular e claudicação de elevação 
permanentes. Em conclusão, faz-se importante a orientação aos proprietários sobre 
o manejo nos cuidados pós-operatórios, sendo este meritória parte do tratamento. 

 
Palavras-chave: Osteossíntese. Cirurgia. Cão. 
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Figura 1 : Imagem radiográfica revelando fratura completa na 
diáfise femoral de paciente canino atendido no Hospital 
Veterinário da UnC-Canoinhas/SC. 
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DESCRIÇÃO ETOLÓGICA DA ANÁLISE DE STRESS NA EMPRESA AGRICOL 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

Jerusa Schmidt121 
Nathyele Cristina do Nascimento122 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch123 

RESUMO: Introdução: O termo stress vem do latim, e foi utilizado na saúde no 
século XVII. O estresse é uma situação de apreensão que provoca alteração da 
manutenção do organismo, ou seja, quando ele acontece a manutenção, conhecida 
como homeostase, é reduzida, e, não ocorrem interações completas entre os 
diversos sistemas do corpo (LIPP, 2000). Com o decorrer dos anos, o ambiente de 
trabalho vem se modificando e acompanhando o avanço das tecnologias 
ultrapassando cada vez mais o nível de capacidade de adaptação dos 
trabalhadores. Os profissionais vivem hoje sob contínua pressão, sendo o tempo 
todo cobrados não só no trabalho como também na vida de uma maneira geral. O 
estresse ambiental pode exercer grande influência na maneira como o indivíduo se 
comporta socialmente, como exemplo, pode torná-lo agressivo (ROCHA, 2005, p.6). 
Objetivos: O objetivo principal deste trabalho é analisar a incidência de estresse 
nos funcionários que trabalham em ambientes fechados em uma loja de materiais de 
construção. Concomitante a isso identificar o nível de estresse relacionado com 
estes ambientes e se os sintomas presentes são físicos ou psicológicos, 
relacionando os dados sócio-demográficos com a incidência de estresse e mensurar 
em qual destes ambientes a incidência de estresse é maior. Materiais e métodos: 
Participaram do estudo 10 indivíduos de ambos os gêneros, todos atuantes 
profissionalmente em uma empresa do Planalto Norte de Santa Catarina. Para a 
coleta de dados foi utilizado o teste psicológico ISSL (Inventário de Stress para 
Adultos) de Marilda Lipp, validado em 1994. E um questionário sócio demográfico. A 
aplicação ocorreu de forma individual. Resultados: Dos participantes do estudo 
70% são do gênero feminino e 30% do gênero masculino. Dos participantes 
identificou-se que 50% apresentaram estresse na fase de resistência de acordo com 
o ISSL. O grupo estudado apresentou como principais sintomas físicos de estresse, 
problema de memória, boca seca, e mãos e pés frios. Na sintomatologia Psicológica 
os mais frequentes são a sensibilidade emotiva excessiva e pensar constantemente 
em um só assunto. Conclusões: Dos funcionários que foram avaliados, 50% deles 
possuem estresse e estão na fase de resistência. Considerando que o objetivo era 
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analisar a incidência de estresse e correlacionar a presença deste com os ambientes 
fechados de trabalho, da amostragem total apenas uma pessoa diz não estar 
satisfeita com este ambiente, ou seja, é um fator que não pode ser relacionado como 
desencadeador de estresse. Como não foi utilizado um critério de idade nem de 
setor específico de trabalho para selecionar os participantes do estudo, pode-se 
dizer então que os ambientes fechados, também não foram os desencadeadores de 
estresse, pois o resultado dos que o têm não foi determinante.  

Palavras-chave: Manifestações Clínicas. Estresse. Trabalho. 
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PSICOLOGIA EM AÇÃO UnC CONCÓRDIA 

Ariete Bittencourt Pinto124 
 Cristiane T. Agnolin125 

 Silvana Escario126 
Tainara Nesi127 

Liani Maria Hanauer Favretto128 

RESUMO: Introdução: No decorrer dos últimos anos, o curso de Psicologia da UnC 
Concórdia, é requisitado por diversas entidades, empresas/associações para realizar 
atividades com temáticas que envolvam a Psicologia. Neste sentido, este projeto 
visa realizar ações de prevenção e promoção da saúde mental, em diversos 
contextos sociais do Município de Concórdia – SC e região da AMAUC (Associação 
dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense), desenvolvendo ações que contribuam 
para a cidadania, bem estar e inclusão social. Neste sentido e visando atender do 
mesmo modo, os objetivos do Projeto Pedagógico do Curso, que tenciona formar 
profissionais com visão crítica “diante dos fenômenos sociais, econômicos, culturais, 
políticos e contribuir para transformação social” (PPC, 2009, p. 38), é que este 
projeto justifica a sua relevância, tanto acadêmica quanto social. Objetivos: 
Desenvolver ações na comunidade que contribuam para a saúde mental e bem estar 
social, contribuir para a qualidade de vida da comunidade; oferecer informações 
acerca de temas que contribuam para a inclusão social; contribuir para o 
desenvolvimento de competências pessoais e profissionais dos acadêmicos do 
curso de Psicologia da UnC Concórdia; inserir a Psicologia na comunidade. 
Materiais e métodos: As referidas ações podem ser desenvolvidas com crianças, 
adolescentes, adultos e idosos, por meio de palestras, encontros/capacitações a 
nível de desenvolvimento pessoal/profissional, entre outros. Assim, este projeto tem 
o intuito de atender as demandas da comunidade, no que tange a contribuição da 
Psicologia nos diversos contextos sociais. As atividades são realizadas/ 
desenvolvidas por professores, estagiários e acadêmicos do referido curso. 
Resultados: No decorrer deste ano de 2014, foram realizadas oito ações na 
comunidade, sendo cinco delas no Recanto dos Idosos do Município de Concordia, 
direcionada aos colaboradores/cuidadores daquela Instituição, e as demais ações 
ocorreram em três escolas, sendo uma delas em outro Município pertencente a 
AMAUC. Conclusões: O retorno das ações desenvolvidas é positivo, pois atendem 
uma demanda no que tange a Psicologia na comunidade. O projeto está ainda em 
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fase de estruturação. A intenção é podermos atender todas as solicitações da 
comunidade e capacitarmos os acadêmicos, para que os mesmos possam realizar 
tais ações. 

Palavras-chave: Psicologia. Saúde mental. Comunidade. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL - SIOP 

Nayara Motta129 
Liani Maria Hanauer Favretto130 

RESUMO: Introdução: O Projeto de extensão: Serviço de Informação e Orientação 
Profissional – SIOP, foi desenvolvido no ano de 2012, visando atender os alunos do 
ensino médio das escolas públicas e/ou particulares da região da AMAUC 
(Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense). A iniciativa em elaborar 
um projeto que atendesse essa clientela, surgiu a partir da disciplina de Orientação 
Profissional do curso de Psicologia – Campus Concórdia, onde os acadêmicos da 6ª 
fase do referido curso, realizavam o planejamento e execução de um projeto de 
orientação profissional. Por meio desta atividade prática, percebeu-se a carência e 
pouco conhecimento dos alunos acerca dos fatores envolvidos na escolha de uma 
profissão e do próprio mundo do trabalho. Sabe-se que a escolha profissional 
geralmente é caracterizada por incertezas, angustias, conflitos, pois coincide com o 
período da adolescência em que o jovem está se conhecendo melhor e identificando 
as suas preferências. Objetivos: Contribuir para a escolha profissional dos alunos 
do ensino médio das escolas públicas e/ou particulares; oferecer informações sobre 
instituições de ensino superior e mercado de trabalho; contribuir para o auto-
conhecimento; apresentar as diversas profissões existentes relacionando as 
habilidades/competências necessárias a cada profissão; discutir a influência da 
família e da sociedade na escolha profissional. Materiais e métodos: Autorização 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR Concórdia e Seara. Posterior 
contato com as escolas estaduais das referidas regionais, para apresentar o 
projeto/objetivos do SIOP, assim como com as escolas particulares. A participação 
dos alunos acontece conforme sistemática adotada pela direção da escola, ou seja, 
poderá ser realizada com toda a turma, ou feito em forma de inscrição, assim, 
participando alunos com disponibilidade em estar na escola no contra turno da aula. 
Quanto ao número de encontros: podem ser realizados em torno de três a cinco 
encontros nas escolas. As atividades acontecem em grupos por meio de vivencias, 
sendo que busca-se trabalhar o conhecimento de si; conhecimento das profissões; e 
a escolha propriamente dita. Também acontece uma mesa redonda com 
profissionais de maior interesse da turma, para discussão sobre formação, atuação 
profissional e mercado de trabalho e entrevistas individuais. Resultados: Percebe-
se interesse das escolas e avaliação positiva quanto as atividades realizadas com os 
alunos. Este projeto apresenta sua relevância acadêmica-cientifica-social, pois 
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presta serviço aos estudantes de ensino médio de forma gratuita, contribuindo com 
sua escolha/futuro profissional, além, de integrar ensino-pesquisa-extensão, já que 
os acadêmicos do curso de Psicologia se inserem no projeto por meio de 
disciplinas/estágios no decorrer do curso, podendo realizar pesquisas a partir das 
observações/intervenções nas escolas. Conclusões: Pretende-se dar continuidade 
as ações já realizadas, além de ampliar a inserção das intervenções com os 
primeiros e segundos anos dos alunos do ensino médio e, também, capacitar 
orientadores e professores para poderem auxiliar de forma efetiva e continua nos 
aspectos que envolvem a escolha profissional.  

Palavras-chave: Orientação profissional. Adolescentes. Psicologia. 
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TIPOS DE DEFICIÊNCIA E FATORES ETIOLÓGICOS DE PESSOAS QUE 
FREQUENTAM A APAE DE CONCÓRDIA SC – ESTUDO DOCUMENTAL 

Fernanda Beatriz Fischer131 
Denise Aparecida de Almeida Benelli132. 

RESUMO: Introdução: Conforme dados da Organização das Nações Unidas, 
aproximadamente 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Dados 
mundiais apontam que 10% da população têm algum tipo de deficiência sendo, 5% 
mental, 2% física, 1,5% auditiva, 1% múltipla e 0,5% visual. . No Brasil, quase 46 
milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência: mental, motora, visual ou 
auditiva. Esse número corresponde a 24% da população total do país. Com isso, 
ressalta-se a importância das associações para os especiais, como a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, e outros programas que dão toda a 
assistência não só aos portadores, mas também aos seus pais e/ou responsáveis. 
(COSTA, 2008). Objetivos: Baseado nisto o objetivo deste trabalho é pesquisar os 
tipos de deficiências e fatores etiológicos de pessoas que frequentam a Apae de 
Concórdia SC, caracterizando as pessoas com deficiência quanto à idade, sexo, 
composição familiar e diagnóstico clínico, a pesquisa irá caracterizar as deficiências 
segundo a sua classificação, (intelectual, física, auditiva, visual, múltipla), verificar  
as possíveis etiologias das deficiências e as associações com algumas Patologias,  
o uso de medicamentos, e se estas pessoas estão sendo incluídas. Metodologia: 
Será utilizada para coleta uma análise documental, a coleta de dados será dada a 
partir da autorização do responsável legal da APAE de Concórdia–SC mediante sua 
assinatura do Termo de autorização, após aprovação do comitê de ética, as 
informações serão coletadas dos prontuários recolhidos na sala da secretaria e 
anotados em uma ficha de anotações, que será previamente testado por dois 
fisioterapeutas da APAE de Concórdia para verificar a clareza dos itens e sua 
adequação aos objetivos do estudo, estas informações serão coletadas dos 
prontuários dos alunos frequentadores da APAE de Concórdia, as informações 
prescritas serão retiradas dos respectivos prontuários existentes na secretaria da 
instituição. Os dados serão analisados por meio da estatística analítica descritiva, 
cujos resultados foram apresentados em gráficos e ou tabelas sendo formulado 
através do programa Excel e comparados com a literatura existente na área. 
Resultados parciais e conclusão: A pesquisa encontra-se em fase de coleta de 
dados e será finalizada até março de 2015, em uma análise prévia podemos 
observar que dos 160 alunos pesquisados, 70% apresentam deficiência múltipla, 
sendo que os outros 30% estão entre as deficiências auditiva, visual e intelectual, 
80% apresentam Cid 10 F710, que classifica como retardo mental moderado - 
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menção de ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento. Cada 
pessoa com deficiência apresenta quadro clínico diferenciado, com características 
individuais onde mesmo com avaliações multidisciplinares se torna dificultada uma 
classificação mais detalhada. 

Palavras Chaves: Diagnóstico. Deficiência e Etiologia.  
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 
ESCOLA PROFª NAIR DA SILVA GRIS EM CAMPOS NOVOS – SC133 

Marcos Adelmo Reis134 

Sheila Vargas Redante135 

RESUMO: Introdução: Estudos que envolvem avaliação antropométrica têm sido a 
forma mais utilizada para a avaliação do estado nutricional e a regulação do 
crescimento em crianças e adolescentes, podendo, através deste método, serem 
detectados casos de subnutrição ou obesidade precoce. Objetivos: Identificar o 
estado nutricional de escolares do Ensino Fundamental da Escola Profª Nair da Silva 
Gris em Campos Novos – SC. Materiais e métodos: A amostra foi constituída por 
254 escolares com idades entre 6 e 15 anos pertencentes a esta Escola. Foram 
realizadas medidas antropométricas de massa corporal, estatura as dobras cutâneas 
do tríceps e da panturrilha medial. Resultados: Os resultados encontrados indicam 
que 0,4% dos jovens analisados apresentam baixo peso, 66,5% deles são eutróficos 
enquanto que 33,1% dos estudantes apresentam excesso de gordura corporal. Os 
resultados obtidos nesse estudo foram semelhantes a outros estudos desenvolvidos 
em cidades do sul do país nos últimos anos. Conclusões: Através do presente 
estudo vê-se a necessidade de um acompanhamento de profissionais da área da 
saúde para as crianças no Ensino Fundamental. Através da realização desta 
ofereceu-se maior clareza de informações à população e às autoridades 
competentes, o que favorece um possível trabalho pela Escola através da merenda 
escolar para um acompanhamento/avaliação do estado de saúde amplo sobre as 
crianças que correm risco de subnutrição ou subnutridas, e aquelas com risco de 
obesidade ou obesas, para que ocorra reversão dos índices de obesidade na escola, 
uma vez que os números foram relativamente altos. 

Palavras-chave: Estatura. Massa corporal. Obesidade. 
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O AGENTE HIPERCOLESTEROLEMIANTE TRITON WR1339 CAUSA 
DIMINUIÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR E AUMENTO DA PEROXIDAÇÃO 

LIPÍDICA EM FATIAS DE HIPOCAMPO DE CAMUNDONGOS  

Idilaine Custódio dos Santos136 
Fabiana Kalyne Ludka137 

RESUMO: Introdução: O TRITON WR1339 é um inibidor da lipoproteína lipase, 
utilizado por induzir hiperlipidemia aguda em animais. Recentemente, demonstrou-
se que a administração de TRITON WR1339 é capaz de acarretar em 
comportamento tipo-depressivo em camundongos, reforçando os estudos que 
mostram uma relação entre dislipidemias e depressão. Apesar dessas alterações 
comportamentais, não se tem conhecimento acerca das alterações bioquímicas à 
nível de SNC acarretadas pela administração dessa substância. Objetivo: O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a peroxidação lipídica e a viabilidade 
celular de fatias de hipocampo e córtex frontal de camundongos tratados com o 
agente hipercolesterolemiante TRITON WR1339. Materiais e Métodos: Foram 
utilizados camundongos Swiss machos adultos (60 á 90 dias de vida), provenientes 
do Biotério da UnC (CEUA 13/13 de 31/07/2013). Os camundongos receberam uma 
única dose de TRITON WR1339 (200mg/kg, i.p.). Decorridas 24h da administração, 
os camundongos foram mortos por decapitação, fatias de hipocampo e córtex (400 
μm) foram obtidas e submetidas as análises bioquímicas (viabilidade celular e 
peroxidação lipídica). A viabilidade celular foi determinada através do método de 
redução do MTT. A incubação das fatias com glutamato (10mM) por 2 horas, foi 
utilizado como um estressor adicional. A peroxidação lipídica foi determinada através 
da técnica de TBARS, utilizando uma curva-padrão de malondialdeído. Todas as 
análises foram realizadas em triplicata, e os dados foram tratados estatisticamente 
utilizando ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey. Os dados foram 
considerados significativos quando P<0.05. Resultados: O gráfico 1 mostra a 
viabilidade celular das fatias de hipocampo (A) e córtex frontal (B) provenientes de 
camundongos tratados com TRITON WR 1339. Como mostra o gráfico, o agente 
hipercolesterolemiante causa diminuição da viabilidade celular nas fatias de 
hipocampo (A), mas não nas de córtex frontal (A). 
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Figura 1 – Camundongos foram tratados com TRITON WR 1339 (200 mg/kg, i.p.) e decorridas 24 h 
foram mortos e fatias hipocampais e corticais foram obtidas. Avaliou-se a viabilidade celular das 
mesmas, utilizando o teste de redução do MTT. Os valores estão expressos como a média ± erro 
padrão de cinco experimentos realizados em triplicata. O grupo controle foi considerado como tendo 
100% a viabilidade celular. *P<0.05, quando comparado com o grupo controle (ANOVA de uma via 
seguida do teste de Tukey).  

 
 

Apesar do TRITON WR1339 causar per se, uma diminuição na viabilidade celular 
das fatias de hipocampo, este agente não causa uma sensibilização das fatias a 
agentes tóxicos, como no caso o glutamato, de forma que a toxicidade do glutamato 
é estatisticamente igual em fatias hipocampais e corticais provenientes de animais 
controles ou animais tratados com TRITON WR1339 (fig. 2). 

Figura 2 – Camundongos foram tratados com TRITON WR 1339 (200 mg/kg, i.p.) e decorridas 24 h 
foram mortos e fatias hipocampais e corticais foram obtidas. A incubação das fatias com glutamato 10 
mM por 2 h foi utilizada como evento tóxico. Avaliou-se a viabilidade celular utilizando o teste de 
redução do MTT. Os valores estão expressos como a média ± erro padrão de cinco experimentos 
realizados em triplicata. O grupo controle foi considerado como tendo 100% a viabilidade celular. 
*P<0.05, quando comparado com o grupo controle (ANOVA de uma via seguida do teste de Tukey). 
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A diminuição da viabilidade celular nas fatias de hipocampo foi acompanhada de um 
aumento significativo na peroxidação lipídica, como mostra a fig. 3A. Nenhuma 
alteração significativa com relação a peroxidação lipídica foi observada nas fatias de 
córtex frontal (fig. 2B). 

Figura 3 – Camundongos foram tratados com TRITON WR 1339 (200 mg/kg, i.p.) e decorridas 24 h 
foram mortos e fatias hipocampais e corticais foram obtidas. Avaliou-se a peroxidação lipídica 
utilizando o método de TBARS. Os valores estão expressos como a média ± erro padrão de cinco 
experimentos realizados em triplicata. *P<0.05, quando comparado com o grupo controle (ANOVA de 
uma via seguida do teste de Tukey). 

 
 

Conclusões: TRITON WR1339 causa diminuição da viabilidade celular e aumento 
da peroxidação lipídica em fatias de hipocampo de camundongos, entretanto isso 
não acontece no córtex frontal.  

Palavras-chave: Triton WR1339. Viabilidade celular. Peroxidação lipídica. 
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ENSINO POR COMPETÊNCIA NA UNIVERSIDADE: UM DESAFIO PARA A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Terezinha de Fátima Juraczky Scziminski138 
Luciano Ferreira Terres139 

Argos Gumbowsky140 

RESUMO: Introdução: A proposta de formação por competência contida nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) do Ministério da Educação objetiva 
expandir e melhorar a qualidade do sistema educacional frente aos desafios postos 
por um mundo em constante mudança. A formação de pedagogos deve abranger as 
diversas tendências pedagógicas. O domínio dos fundamentos que abortam 
competências e habilidades são indispensáveis para formação dos futuros 
profissionais da educação. Objetivos: Considera-se que a escola na era da 
globalização tem a função social de formar, segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), com competência de aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser, tendo em vista que a nossa sociedade se 
torna cada vez mais complexa marcada por contradições. A pesquisa teve como 
objetivo analisar o entendimento de acadêmicos do curso de Pedagogia – 
licenciatura acerca do conceito de competência. Materiais e métodos: 
Empregaram-se os princípios da pesquisa qualitativa aliada à quantitativa; descritiva, 
explicativa, campo e estudo de caso. Para a coleta de dados utilizou-se de 
questionário. A população pesquisada constituiu-se de 13 estudantes do curso de 
Pedagogia – licenciatura matriculada na 7ª. Fase do curso. Adotou-se a amostragem 
intencional. Resultados: Os pesquisados associaram o conceito de competência à 
responsabilidade. A resposta contraria Perrenoud (1999), o qual defende que 
competência é a capacidade de articular diferente saberes para resolução de uma 
determinada situação. Observou-se que os estudantes apresentam dificuldades em 
relacionar a teoria do ensino por Competência.  Contatou-se que o conceito de 
competência não foi suficientemente aprimorado pela IES, deixando lacunas na 
formação dos futuros professores.  O desconhecimento ou a simples noção do 
conceito de competência denota distanciamento das políticas educacionais. Dentre 
as principais dificuldades identificadas na construção do citado conceito elencou-se 
a falta de conhecimento e de compromisso por parte alguns docentes no 
aprofundamento da temática. Muito embora, não suficientemente aprofundado em 
sala de aula, os entrevistados relataram que já trabalharam, no seu entendimento, a 
construção de competência na prática. Este fato suscita preocupações, sobre que 
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prática desenvolveram em sala de aula em seus estágios sem a devida 
compreensão conceitual, ora objeto deste estudo. Conclusões: A pesquisa 
demostrou que o desenvolvimento do conceito de competências na IES necessita de 
novos estudos e reflexões. A principal dificuldade que impedem a concretização 
desse objetivo recai sobre o docente universitário. Faz-se necessário novos estudos 
com outros grupos de estudantes do curso para consolidar uma conclusão definitiva. 
Neste espaço de tempo, a discussão no colegiado do curso a partir dos dados da 
pesquisa torna-se imprescindível.  

Palavras-chave: Ensino por competências. Formação de professores. Ensino 
superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA ANÁLISE DA CRIANÇA A PARTIR DA LEI 12.796 
DE 4 DE ABRIL DE 2013 

Gisele Marisa Araújo Tessari 141 
Kátia Socha de Mello142 

RESUMO: O presente Trabalho tem como tema a Educação Infantil: Uma Análise da 
Criança a partir da Lei 12.796 de 4 de abril de 2013 que prevê o direito da criança e 
do adolescente a uma Educação Básica obrigatória e gratuita dos quatro aos 
dezessete anos de idade. Portanto um dos objetivos deste trabalho é analisar como 
a implementação da lei 12.796/2013 interfere pedagogicamente na Educação 
Infantil, especificamente no município de Curitibanos e também compreender como 
aconteceu a evolução do direito da criança historicamente, hoje considerado como 
um sujeito vinculado a sociedade. A relevância dessa pesquisa surge na 
complexidade de como através de movimento sociais, políticos e culturais em favor 
da criança pequena acontece uma transformação do conceito de infância, sendo que 
antes considerada como um adulto pequeno, e hoje um cidadão de direito, visando 
uma melhor educação com qualidade e de aprendizagem integral no seu pleno 
desenvolvimento físico, cognitivo e intelectual. A Lei 12.796/2013 amplia o tempo de 
escolaridade obrigatória, oferecida a partir dos quatro aos dezessete anos de idade, 
insere a Educação Infantil, agora como parte da Educação Básica, com o 
atendimento na rede municipal de ensino. Podemos destacar que a metodologia 
deste trabalho é bibliográfica/documental, com analise qualitativo, que aprofunda 
com exaustão aspectos sociais, econômicos e físicos através de vários documentos. 
Neste contexto da nova lei, podemos destacar que a criança tem por direito a uma 
Educação Infantil de qualidade para o seu desenvolvimento integral, sendo estes 
ancorados nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Desse 
modo, é preciso levar em consideração que a Educação Infantil se expandiu 
paralelamente ao processo de escolarização, agora como um direito da criança, 
eliminando a perspectiva compensatória de assistencialismo, e obtendo o 
reconhecimento do dever do Estado, junto aos municípios, sendo assim, a 
possibilidade de uma nova educação, é um marco que inaugura uma nova era na 
história do nosso país, podemos identificar como uma mudança social e política de 
cunho educacional. 

Palavras-chaves: Educação Infantil. Criança. Lei.  
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NORMAL E PATOLÓGICO COMO CATEGORIA ONTOLÓGICA EM GEORGES 
CANGUILHEM E SEUS DESDOBRAMENTOS ÉTICOS SOBRE A RELAÇÃO 

MÉDICO-PACIENTE143 

Avelino Nelson Filipe Mazuze144  
Sandro Luiz Bazzanella145 

RESUMO: Introdução: A presente proposta analítica e reflexiva insere-se no 
conjunto de estudos e pesquisas que vem sendo desenvolvida sobre as obras do 
filósofo francês Georges Canguilhem, no âmbito da epistemologia da saúde. Trata-
se de analisar os pressupostos da medicina a luz da especulação filosófica, sem, no 
entanto, querer renovar a medicina e muito menos incorporar o caráter metafísico. 
Objetivos: Pretende-se analisar como o conceito do normal e do patológico, numa 
dimensão teórico-filosófica, correlacionada com o discurso médico contemporâneo, 
incide sobre o sobre a concepção de vida; Investigar a natureza e o significado do 
conceito de normalidade em medicina e na biologia presentes na obra; Ressalvar a 
importância da categoria do normal e do patológico no processo do viver saudável e 
adoecer presentes na medicina contemporânea. Materiais e métodos: Por se tratar 
de uma pesquisa de cunho bibliográfico, o andamento deste projeto demanda o 
trabalho teórico-conceitual com os textos do referido autor. Neste sentido, realização 
desta pesquisa implica nas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, a leitura 
analítica e reflexiva. O estudo bibliográfico centrar-se-á nas contribuições teóricas 
patente nas obras do autor Georges Canguilhem, porém com ênfase na obra “O 
normal e patológico”, bem como em consultar artigos, dissertações e teses sobre o 
pensamento do filósofo francês. Resultados: O primeiro esboço analítico e reflexivo 
da nossa proposta, desenvolvida até o momento, consistiu, primeiramente em 
dissecar a concepção de Saúde, presente na obra “O normal e patológico. Para 
Georges Canguilhem, a saúde corresponde ao fluxo contínuo da vida e, portanto, 
saúde deve estar ao serviço da vida e não a vida a serviço da saúde. Compete à 
medicina a tarefa de intervir apenas para melhorar os processos normativos da vida. 
A medicina não é uma ciência, mas sim um conjunto de técnicas a serviço da 
ampliação da normatividade vital. Assim sendo, para Georges Canguilhem o 
conceito de saúde inclui em si mesmo a noção a doença, ou seja, ter saúde equivale 
a poder ter doença e, consequentemente recuperar-se. Portanto, saúde é um 
conceito dinâmico, onde cada organismo responde de uma forma diferente aos 
desafios que lhe são colocados. Cada qual com sua normatividade vital. 
Conclusões: Partindo do pressuposto acima colocado entende-se que concepção 
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canguilhemiana de saúde rompe com essas perspectivas analíticas e interpretativas 
tradicionais de saúde, doença e vida como adequação a uma norma, a um modelo 
predefinido. Assim sendo, a saúde passa a expressar diferentes padrões e deixa de 
se limitar à perspectiva da adaptação. 

Palavras-chave: Georges Canguilhem; Normal e Patológico. Saúde, Doença. Vida.  
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APLICAÇÃO DA ENGENHARIA ECONÔMICA PARA AVALIAÇÃO DE 
PROJETOS DE INVESTIMENTOS DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

Ciliane Lemos Staduliski146 
Lenoar Bordinhon147 

Ari Dal Vesco148  
Renan Caramori149 

Fernando Maciel Ramos150 

RESUMO: Introdução: Nas médias e pequenas empresas, geralmente 
administradas pelos sócios, observa-se carência nos controles econômico-
financeiros e com isso a dificuldade de obter respostas relativas ao 
empreendimento, tanto na gestão do dia-a-dia como em situação de expansão. 
Neste sentido, a utilização de ferramentas disponibilizadas pela engenharia 
econômica podem auxiliar na avaliação da viabilidade econômica de expansão de 
empresas de pequeno e médio porte? Para responder a questão problema traçou-se 
como objetiva a aplicação das técnicas de análise de investimento para a análise de 
viabilidade econômica e consequentemente maior segurança na tomada de decisão 
Objetivos: O presente trabalho tem como principal objetivo aplicar as técnicas de 
engenharia econômica para análise de investimentos em pequenas e médias 
empresas.  Materiais e Métodos: Quanto ao objetivo à pesquisa caracteriza-se 
como descritiva, quanto ao procedimento é um estudo de caso, e em relação à 
análise dos dados é quantitativa. A metodologia desenvolveu-se por meio de 
entrevista e questionários com o sócio administrador. A análise do investimento dar-
se-á inicialmente pela identificação do fluxo de caixa, e após realizar-se-á o cálculo 
dos indicadores financeiros: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 
(TIR), e os indicadores associados ao risco do projeto: Taxa Interna de Retorno 
(TIR), Período de Recuperação do Investimento (Payback), bem como a Taxa 
Mínima de Atratividade (TMA). Resultados: Considerando que o sócio 
administrador, pretende ter um retorno mínimo de 15%, pode-se apontar então que 
esta é a TMA desejada. Conhecida TMA do projeto, procedeu-se o cálculo do VPL e 
a TIR. O cálculo do VPL, leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, onde 
todas as entradas e saídas de caixa são calculadas ao tempo presente. Com isso o 
VPL de um investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do 
mesmo. Se o VPL for positivo deve ser aceito caso contrário deveria ser rejeitado. 
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Na tabela 1 apresentam-se os indicadores da análise de viabilidade de investimento 
utilizando-se da Engenharia Econômica. 

Na tabela 1 – Indicadores da análise de investimento. 

Indicadores 

TIR (%) 51,88% 
TMA (%) 15% 
VPL (R$) 207.417,67 

Payback (Tempo) 2 anos e 7 meses 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

O VPL da empresa em estudo, conforme tabela 1, o valor de R$ 207.417,67,  
demonstra que quando o fluxo de caixa da empresa é descontado a uma TMA de 
15%, o projeto ainda apresenta saldo positivo. A TIR do projeto é de 51,88%, 
demonstrando viabilidade do mesmo. A empresa possui um Payback de 2 anos e 7 
meses, ou seja, espera-se que o capital investido seja recuperado neste período. 
Conclusões: Conclui-se que existe possibilidade de expansão do empreendimento, 
visto que todos os indicadores apresentaram-se positivos.  

Palavras-chave: Gestão financeira. Engenharia econômica. Análise de 
investimentos. 
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O PRÓ/PET NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: UMA ABORDAGEM PARA A 
SAÚDE DO TRABALHADOR 

Carla Dallago151 
Jessica Melo152 

Guilherme Dornelles153 

Jessica Seredniski Melnek154 

Márcio Seifert155 

Mariani Oldoni156 

Marlon Benda157 

Luiz Eduardo Becker158 

Francesli Pereira159 
Talita Schimdt160 

Luciana Maria Mazon161 

Paty Ap. Pereira162 

Renata Campos163 

RESUMO: Introdução: O Pró/Pet saúde do trabalhador prevê três eixos de atuação 
sendo composto por cenários pedagógico, de prática e teórico, isto se converte em 
ações de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de extensão universitária 
representam a forma de extrapolar os conhecimentos articulados no ensino e 
também se constitui uma importante forma para a coleta de dados que podem 
auxiliar no mapeamento da população alvo. Objetivo: Descrever a atividade de 
extensão universitária em prol da saúde do trabalhador com fins investigados para a 
prevalência de doenças cardiovasculares (DCV). Materiais e Métodos: O público 
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alvo foram os trabalhadores de uma concessionária de pedágios que realizaram o 
screening sobre sua saúde através de 05 mesas de avaliação, sendo I) Triagem; II) 
Aferição de PA; III) IMC, bioimpedância, peso e altura, IV) Circunferência abdominal 
e Circunferência de quadril e V) Acolhimento com orientações sobre os dados 
obtidos. Resultados: Foram atendidos 110 colaboradores com idade entre 20 a 55 
anos num período de 03 horas de atividade. A experiência da extensão universitária 
traz um novo olhar para a pesquisa, principalmente em relação à possibilidade de 
associar estas duas práticas. Neste estudo, os colaboradores tiveram conhecimento 
sobre os itens avaliados, e foram orientados em relação aos principais fatores de 
risco associados ao desenvolvimento das DCV. Esta ação resultou em uma coleta 
de dados para mapear as DCV nos trabalhadores, que por não terem tempo de ir 
aos serviços de saúde, muitas vezes neglicenciam suas saúde e somente procuram 
os serviços na fase sintomática da doença. Esta ação foi uma forma de prevenção e 
um alerta para o cuidado com a saúde. Será gerado um relatório e entregue aos 
gestores da Concessionária para que possam conhecer o perfil de seus 
trabalhadores e com isto incentivar e possibilitar o acesso à saúde. Conclusões: 
Esta ação de extensão permitiu à equipe Pró/Pet a busca ativa sobre dados que vão 
compor um importante relatório que poderá ser a primeira estratégia sobre os 
cuidados em saúde com colaboradores de uma concessionária de pedágios.  

Palavras-chave: Pró/Pet. Saúde. Trabalhador. Extensão. 
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MULTIPLICANDO CIDADANIA: AÇÕES PARA COIBIR A VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER 

Cláudia Cristine Moro164 
Gina Pontes165 

RESUMO: Introdução: O presente projeto trata de um curso para homens 
agressores. Uma ação das entidades que compõem o Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Mulher do município de Concórdia (SC). Considera-se que o 
trabalho reflexivo e de orientação dos homens que cometem agressão é 
reconhecidamente um método eficaz para prevenir e reduzir a reincidência da 
violência doméstica contra a mulher. Sendo esta, uma alternativa para minimizar e 
interromper o ciclo da violência (PRATES, 2013). Objetivos: Oportunizar momentos 
de reflexão, visando o desenvolvimento de habilidades de relacionamento 
interpessoal e de autocontrole com o objetivo de coibir atos de violência contra a 
mulher. Materiais e Métodos: O trabalho foi desenvolvido por meio de um curso 
oferecido no Presídio Regional de Concórdia para 22 detentos indicados pela 
direção da instituição e que manifestaram interesse em participar. O curso foi 
desenvolvido em sete (7) encontros, divididos em módulos com duração de 2 horas, 
no período de 9 de abril a 21 de maio de 2014. Módulo 1 – Relações interpessoais e 
gerenciamento das emoções – Psicóloga Andreia Knak – Instituição FABET. Módulo 
2 - Histórias de vida - Ministrante: Psicóloga Sônia M. H. Lehmkuh; Módulo 3 - A 
questão de gênero: O que é ser homem e ser mulher? - Prof.ª Ana P. Parizoto- 
Instituição: UnC. Módulo 4 - Lei Maria da Penha e a origem da Violência - Prof. 
Clomir Badalotti e Prof.ª Silvana Escário – Instituição: UnC. Módulo 5 – Saúde 
sexual e direitos reprodutivos- Rozana Orsolin Psicóloga - Sedes e Prof. Genair 
Bogoni – Enfermeira –  Instituições: SEMUS e UnC. Módulo 6 – Família e 
Espiritualidade- Ministrantes: – Adriana Corradi  – Arquiteta e Prof. Daniela Oliva – 
Fisioterapeuta Instituições: Patoral da Família, Sociedade Espírita André Luiz  e  
UnC. Módulo 7 – Roda de conversa e avaliação – Todos os ministrantes e 
participantes. Resultados: O trabalho foi desenvolvido tendo como princípio a não 
obrigação de participação, mesmo tratando-se de presidiários, garantindo o direito 
de se retirar quando assim o desejassem. Mesmo assim, apenas um participante 
teve uma ausência e nenhum participante se retirou antes do final do curso. Após a 
análise do instrumento de avaliação obteve-se os seguintes resultados: dos 22 
participantes, 15 afirmaram que gostaram muito do curso, 6 gostaram e nenhum 
deles afirmou não ter gostado do curso. Conclusões: Tendo em vista os resultados 
alcançados, considerou-se de grande valia a ação com os detentos. Muitos deles 
relataram que nunca haviam tido a oportunidade de refletir sobre os seus atos de 
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violência contra a mulher. Que também não conheciam aspectos de gerenciamento 
de emoções que pudessem auxiliá-los no autocontrole, objetivando a não agressão.  

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Agressores. Reeducação. 
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O XADREZ E A TERCEIRA IDADE  

Murilo Campagnoni 166 
Mauricio Thibes de Campos 167 

Alessandro Pereira168 

RESUMO: Introdução: O Xadrez é um dos esportes mais praticados no mundo, e 
se expande para as mais diversas áreas do conhecimento, dentre elas a 
matemática, a computação, a administração e até no desenvolvimento de outras 
modalidades esportivas, o que contribui para uma boa saúde da memória.Segundo 
inúmeros autores, a contínua atividade intelectual, como a leitura, exercícios de 
memória, raciocínio lógico, atividade verbal, palavras cruzadas e o jogo de xadrez 
auxiliam a manutenção da memória. De fato, isso nos remete a pensar que o xadrez 
é de suma importância para o idoso, principalmente no que diz respeito a memória. 
Devido a isso, o xadrez pode auxiliar na manutenção da memória fazendo com que 
o idoso se sinta mais autônomo e apto para tomar suas próprias decisões, assim se 
sentindo melhor e combatendo as limitações da velhice. Objetivos: Este trabalho 
teve como objetivo geral de analisar as potencialidades do xadrez como benefícios 
cognitivos aplicados a terceira idade, tendo como objetivo especifico verificar as 
potencialidades do xadrez como habilidade intelectual. Materiais e métodos: O 
estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa, de natureza 
descritiva, com abordagem bibliográfica. Primeiramente foi feito um levantamento 
das bibliografias referente a temática e listados os principais autores, esse tipo de 
estudo possibilita destacar a complexidade da situação analisada. Para compor a 
amostra foi estabelecido um critério cronológico de tempo e referenciados os autores 
que se dedicavam a relacionar a temática em questão. Foi escolhido o ano de 2013, 
período este de realização da disciplina de xadrez. Resultados: Para o 
desenvolvimento deste trabalho, conforme a proposta inicial, e assim apresentado, 
realizamos uma pesquisa bibliográfica, buscando subsídios teóricos que pudessem 
revelar a importância do jogo de Xadrez como ferramenta motivacional para a 
terceira idade, porém, poucos trabalhos fazem referência a temática em questão, 
sendo encontrados apenas em dois trabalhos correspondente ao período de 2013. 
Conclusões: O estudo realizado permitiu-nos reconhecer que o Xadrez pode sim 
servir como uma estratégia potencializadora das aprendizagens, sendo assim um 
importante recurso para terceira idade, o que atende a proposta inicial do trabalho. O 
desenvolvimento deste ensaio reforçou nossas convicções a respeito da questão do 
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xadrez, nos mostrando que o jogo pode ser uma ferramenta motivacional no idoso. 
O xadrez é um grande impulsionador da imaginação, que também contribui para o 
desenvolvimento da memória. Consideramos o enfoque desenvolvido por nós neste 
trabalho, de grande relevância para a terceira idade, e desenvolvimento de 
pesquisas e estudos neta área. Nesse sentido, propomos uma reflexão sobre o 
xadrez, como ferramenta intelectual ajudaria a desenvolver ou até mesmo melhorar 
níveis de motivação no idoso.  

Palavras-chave: Xadrez. Terceira idade. Motivação. 
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ESTUDO DE CASO - O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAÚDE 
OCUPACIONAL IMPLANTADO EM UMA EMPRESA DE CANOINHAS/SC 

Patrícia Rincon169 
Danielly Borguezan170 

RESUMO: As NR’s são as regulamentações para a efetiva prática das medidas de 
responsabilidade nas empresas em zelar pela saúde e segurança do trabalhador. O 
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO é a Norma 
Regulamentadora n° 07 expedida pelo Ministério do Trabalho em 29-12-94 publicada 
no DOU do dia 30-12-94 aprovada pela Portaria SSST n.º 24, a qual objetiva 
preservar a saúde dos trabalhadores, razão pela qual consiste na obrigação de 
todas as empresas que admitirem trabalhadores independente do risco no 
desenvolvimento das atividades e do numero de funcionários, implementarem. 
Também existem outras obrigações, como o LTCAT-Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho, PPRA -Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, 
SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho e CIPA-Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que são 
complementos que possuem a mesma finalidade da NR 07, ou seja, o planejamento 
da segurança e vida saudável laboral. Cumpre salientar que a Consolidação das 
Leis do Trabalho, dessa forma, estabelece em seus artigos 154 a 201, o 
cumprimento e a responsabilidade da segurança e a medicina do trabalho dos 
empregadores e a obrigação dos trabalhadores em colaborar com a empresa na 
aplicação da mesma. Contudo, as diretrizes e parâmetros mínimos para o 
funcionamento estão estabelecidos nas Normas Regulamentadoras. Deste modo, 
este projeto de pesquisa foi elaborado tendo como meta analisar uma empresa da 
cidade de Canoinhas - SC, a qual trabalha no ramo de fabricação de moveis de 
madeira possui 7 funcionários e sua efetividade da aplicação das NR´s, no que 
tange o respeito às normas trabalhistas. Já num primeiro momento, pode ser 
verificado que referida empresa possuía o laudo técnico PCMSO, porem, com a 
visita na mesma concluiu-se que não estava sendo realizado os controles e a 
verificação do programa de modo adequado. Diante disso, foi adotado o seguinte 
procedimento: analise dos documentos relativos a medicina e segurança dos 
trabalhadores, analise dos exames médicos periódicos definidos no Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional  que são:  o exame clinico e a audiometria. 
Com relação a estes, desataca-se que os exames clínicos não constataram 
inaptidão para os funcionários, mas aguarda-se a vinda dos resultados da 
Audiometria. Com relação as fichas de entrega de EPI’s dos funcionários, 
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necessários para averiguar quais os Equipamentos de Proteção Individual estão 
sendo utilizados conforme PPRA, ainda esta sendo apurado tal situação. O projeto 
destaca-se na importância de se elaborar o PCMSO e dar continuidade nos 
processos que o envolve para obtenção da prevenção e preservação da saúde e 
segurança do trabalhador uma vez que as empresas desprezam tais normatizações, 
sobrecarregando em muitos casos o profissional da contabilidade, tendo este que 
controlar e orientar sobre essa obrigação e responsabilidade. Os resultados da 
pesquisa serão analisados no decorrer do cronograma estabelecido para a empresa 
com intuito de deixa-la ciente de sua responsabilidade, a fim de manter o programa 
e consequentemente zelar pelo seu patrimônio evitando penalidades e multas, além 
de ter funcionários produtivos e saudáveis. 

Palavras-Chaves: Medicina do trabalho. Saúde laboral. 
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METODOLOGIA DE CANTO CORAL: PRÁTICA VIVENCIADA 

Fritholt Baumann171 
Guido Kreutz172 

Luiz Colombeli 173 
Rai Krzesik174  

Silvano Jusak175 

RESUMO: Introdução: O processo de conjunto em canto coral resulta denominar o 
treinamento vocal. Diante desta tática a prática vivenciada se torna, um modelo para 
se desenvolver com nível específico ao aprendizado. Assim, o canto coral se 
expressa consideravelmente à realização complexa e concreta de algo estudado e 
praticado até o auge de sua perfeição. Objetivo: Evidenciar técnicas para fomentar 
prática de canto coral em escolas, ou comunidades e igrejas em geral. Método: A 
metodologia baseia-se nos princípios defendidos pelo trabalho do educador e 
músico húngaro Kodaly e amplamente adotados principalmente na Europa como 
também em outras partes do mundo. Intelecto, emoção e personalidade das 
pessoas podendo ser desenvolvidas e trabalhadas através da música, projeto 
desenvolvido em foco direcionado para a música folclórica. Encaminha-se após para 
matéria musical mais elaborada. Parte do simples para uma elaboração e 
conhecimento mais aprofundado expandindo o universo musical dos jovens, 
podendo dizer que este método apresentado por kodaly se remete a um método 
indutivo. Resultados: A prática a ser vivenciada para com os ensaios na 
metodologia do canto coral preocupa-se em destacar um alcance dos princípios 
musicais, sendo que os fundamentos primordiais de timbre, afinação, altura e 
intensidade sejam dominados e executados com o máximo de clareza possível, 
assim alcançando a adaptação especifica da qualidade e preparação de repertório e 
criação de modelo a apresentar. Deduzindo que o fichamento de dados coletados 
venha a centrar um contínuo processo de verídico conhecimento, todas as 
expressões apreciadas por um público alvo venha a conceber um resultado 
satisfatório. Conclusão: A prática mostra uma forma de conceito que enraíza os 
curtos e longos prazos de ensaio, que diante da regularidade necessária 
proporciona diferentes maneiras de idealizar as metas a serem musicalmente 
construídas. Diante dos fatos pode se alavancar todos os devidos meios culturais 
priorizando o conteúdo adaptado para canto completando assim os componentes de 
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auto vigor de ensino básico e demonstrativo a disposição diante a comunidade 
beneficiada. 

Palavras-chave: Canto coral. Canção folclórica. Prática elaborada. 
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INCIDÊNCIA DE ESCORPIÕES DA ORDEM SCORPIONIDA NO MUNICÍPIO DE 
RIO NEGRINHO - SC 

Luana Samara Buzzi 176 
Maristela Povaluk 177 

RESUMO: Esta pesquisa teve por finalidade, constatar quais são as espécies de 
escorpiões de maior incidência no município de Rio Negrinho- SC. Primeiramente foi 
realizada pesquisa bibliográfica, posteriormente foram efetuadas pesquisas de 
campo, documental, laboratorial e pesquisa ação. A verificação in loco foi efetuada 
conjuntamente com a Vigilância Epidemiológica as áreas foram delimitadas através 
de um mapeamento das áreas mais acometidas pela incidência de escorpiões. O 
manejo exigiu uma serie de cuidados os quais se fez necessário o uso de EPI 
(Equipamento de Proteção Individual). A identificação das espécies foi analisada 
pelo laboratório DIVE (Diretório de Vigilância Epidemiológica) situado em 
Florianópolis – SC, segundo os relatórios analisados, a espécie de maior incidência 
é Tityus Costatus. A sexagem foi realizada com apoio das chaves de classificação, e 
constatou-se que existe um macho para quatoze fêmeas. Através da analise 
documental de 2007 ate 2013 fornecido pela Vigilância Epidemiológica do Município, 
constatou-se que ocorreram 18 acidentes com escorpiões, os anos de maior 
incidência foram 2010 e 2011 com 4 casos em cada ano, a maior incidência ocorre 
no verão, pois estes não suportam baixas temperaturas. Desde janeiro de 2013 até 
junho de 2013 foram capturados 1.146 escorpiões Segundo os dados do (IBGE, 
2011) a estimativa para 2013 para o Município de Rio Negrinho é de 41.167 
habitantes. Por tanto com este embasamento, contatou-se que existem 
aproximadamente 35 pessoas para cada escorpião no município de Rio Negrinho. 
Para a população obter mais conhecimentos sobre esta pesquisa foi realizada uma 
palestra de orientações sobre o escorpionismo no Município de Rio Negrinho com 
alunos do ensino médio de uma instituição de rede estadual. Assim sendo, foi de 
grande relevância orientar a população com relação às medidas profiláticas para 
melhor qualidade de vida da comunidade. 

Palavras-chave: Escorpiões. Invertebrados. Acidentes. 
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PATOLOGIAS PREDOMINANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNÍCIPIO DE 
LAPA-PR 

Maria Elizabeth G. de Oliveira 178 
Maristela Povaluk179 

RESUMO: A infância é a etapa da vida onde ocorrem as grandes transformações 
tanto físicas como psicológicas do indivíduo. O desenvolvimento da criança só 
acontece se houver condições favoráveis de saúde e higiene. No cotidiano, as 
crianças, pais e até docentes podem não reconhecer os possíveis microrganismos 
que estão por toda parte causando patologias que nos afetam. Entretanto, 
desenvolvendo-se um trabalho de sensibilização e esclarecimento no âmbito escolar 
e demonstrando a importância dos bons hábitos de higiene como forma de 
prevenção da saúde, o nível de qualidade de vida, principalmente das crianças, 
pode melhorar. A presente pesquisa teve por finalidade constatar quais são as 
patologias predominantes em crianças de um Centro Municipal de Educação Infantil 
no Município da Lapa – PR, na faixa etária de 3 a 4 anos. Na pesquisa de campo, 
foram realizados questionários a médicos atuantes no município, aos pais, à 
profissionais da saúde e aos docentes, relatando que as principais patologias 
incidentes são as que afetam as vias aéreas superiores e inferiores como: Gripes, 
Infecção da Garganta (Amigdalite), Resfriados, Rinites, Laringite, Bronquite. Logo 
em seguida, foi relatada a incidência de patologias que acometem o sistema 
digestório, como Gastroenterocolites e posteriormente indicado as que atingem o 
sistema urinário baixo, como as Infecções de Bexiga. Os possíveis danos ao 
organismo humano causados por tais patologias, predominantes na amostragem, 
variam de dor leve, febre, coriza, vômitos, diarréia, rouquidão, espirros, falta de ar, 
dificuldade para alimentar-se e urinar, dores intensas, além de afetar o 
desenvolvimento da criança. A pesquisa ação foi aplicada através de uma proposta 
com palestra e atividades práticas. Desta maneira a proposta informativa na escola, 
a respeito de higienização como prevenção da saúde aos docentes e alunos da 
Educação Infantil, propiciou uma aprendizagem significativa através de palestra 
dinâmica e atividades práticas relacionados à Higiene e Saúde, sendo de grande 
relevância, pois foi obtido um resultado satisfatório, no qual se percebeu grande 
interesse por parte dos alunos, pais e docentes. 

Palavras chave: Educação Infantil. Patologias. Higiene e Saúde. 
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A PEDAGOGIA DO ESPORTE SEGUNDO KRÖGER E ROTH  

Brayan Dereck180 
Daniel Heiden181 
Danilo Correa182 

Magnum Moraes183 

Marcos Maziero184 

RESUMO: Introdução: Kröger e Roth (2002) apresentam o referencial de sua 
proposta questionando a necessidade que hoje existe de uma cultura de jogar. Uma 
escola da bola natural. A Escola da bola trata-se do jogar na rua e/ou forma de 
pequenos jogos com bola (na mão, nos pés, raquetes etc). Objetivo: Expor a 
pedagogia do esporte segundo Kröger e Roth. Métodos: A metodologia empregada 
fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, será de perfil qualitativo. Quanto ao 
tipo de pesquisa é descritiva. O instrumento de coleta de dados foi realizado através 
de fichamento de fontes secundárias oriundos de pesquisa bibliográfica. 
Resultados: Segundo Kröger e Roth (2002), as crianças aprenderam anteriormente 
a jogar em parques, ruas e praias, que foram substituídos por clubes e escolas de 
esporte. Nestes, muitas vezes, estão orientadas para o rendimento imediato, 
preconizando práticas formuladas de treinamento, resultando em um processo de 
especialização precoce, e, ainda, condicionadas a uma única modalidade esportiva. 
Segundo Kröger e Ruth (2002, p. 9) “Crianças não são na sua natureza, 
especialistas: elas são generalistas”. Segundo Kröger e Ruth (2002, p. 11) “jogar se 
aprende jogando”.  Contudo para o desenvolvimento desta proposta, Kröger e Roth 
(2002) apoiam-se em alguns pilares como Jogos orientados para a situação, 
Orientação para as capacidades coordenativas e Orientação para as habilidades. 
Segundo Kröger e Roth (2002), o desenvolver a capacidade de jogo – adquirir 
experiência de jogo – por meio do “deixar jogar” é resultante das consequências das 
ações da criança no ambiente do jogo; uma forma combinada de ação incidental 
proporcionada pelo ambiente do jogo – jogar de forma variada e livre -, em paralelo 
às formas jogadas e/ou jogos situacionais – sistematizados, organizados e 
orientados em virtude do objetivo – apresentados pelo professor/técnico 
sequencialmente. Conclusão: A Pedagogia do Esporte segundo Kröger e Roth é 
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que o ensino dos esportes deve ser orientado em formas variadas e experimentar 
vários esportes sem uma especialização precoce, visto que as crianças são 
generalistas e que as mesmas devem aprender jogando, porém com três pilares 
importantes que são os jogos orientados para a situação no qual se deve aprender a 
jogar com liberdade para se obter a capacidade tática básica para o reconhecimento 
das situações de jogo, a orientação para as capacidades coordenativas no qual 
trata-se do desenvolvimento das capacidades motoras básicas que mais tarde 
transferir-se-ão para técnicas especificas de uma determinada modalidade e 
orientação para as habilidades que trata-se do desenvolvimento de muitas 
habilidades técnicas comuns em vários esportes, permitindo desenvolver maiores 
possibilidades para o futuro esporte que a criança venha a escolher para a 
especialização. 

Palavras-chave: Pedagogia do esporte. Especialização precoce. Metodologia de 
treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

DIVERSIDADE DE COLEOPTERA EM DIFERENTES AMBIENTES DE UMA ÁREA 
RURAL EM CONCÓRDIA – SC. 

Deide Maria Cervelin185 
Elisete Ana Barp186 

RESUMO: Introdução: As transformações que vem ocorrendo em áreas rurais com 
intensas atividades agrícolas resultam na fragmentação florestal causando 
mudanças físicas e consequentemente biológicas destes fragmentos inclusive com 
os insetos pertencentes a Ordem Coleoptera (MARINONI; DUTRA, 1997).  As áreas 
fragmentadas consistem em conversão de hábitats que antes eram florestas, por 
contínuos mosaicos remanescentes, circundados por áreas de culturas e pastagens. 
Como consequência desta fragmentação ocorre mudanças físicas e biológicas do 
hábitat e isolamento de áreas (FONSECA, 1985). Devido aos impactos das 
atividades humanas no ambiente rural, a biodiversidade sofre grande interferência 
sendo necessários estudos que propiciem o conhecimento da fauna de besouros do 
estado de Santa Catarina, que permitam a compreensão da composição e estrutura 
das comunidades destes insetos e suas respostas à influência antrópica. Portanto 
torna-se importante o estudo da fauna em áreas preservadas e degradadas para 
estabelecer um comparativo e possibilitar a compreensão do funcionamento dos 
ecossistemas, já que os coleópteros são considerados importantes organismos 
indicadores da qualidade do ambiente. Objetivos: Avaliar a diversidade e 
abundância de organismos da ordem Coleoptera em três ambientes distintos, com 
diferentes perturbações ambientais. Materiais e Métodos: Para avaliar a 
diversidade de insetos da ordem Coleoptera em três ambientes distintos, as 
amostragens foram realizadas em uma área de 12,8 hectares, situada ao Oeste do 
estado de Santa Catarina, numa região que preserva fragmentos de floresta em uma 
área rural (Figura 1). Foram realizadas amostragens bimestrais de julho de 2012 a 
junho de 2014, totalizando 12 coletas. Em cada ambiente foram instaladas quatro 
armadilhas do tipo pitfall: ponto A - plantação de soja e trigo; ponto B - Área de 
Preservação Permanente – APP; ponto C - plantação de milho e trigo. As armadilhas 
foram colocadas distantes cerca de 20m e mantidas no local durante uma semana e 
após o material do frasco coletor foi retirado e os coleópteros, triados e identificados 
em laboratório. 
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Figura 1 – Áreas demarcadas de instalação de armadilhas. Pontos A (plantação de soja e trigo), 

ponto B (APP. Área de Preservação Permanente), ponto C (plantação de milho e trigo). (27°12’32" 
S, 51°55'21" ) 

 
Fonte: Google Earth (2010). 
 

RESULTADOS: Foram coletados 268 coleópteros. O ponto C apresentou maior 
número de famílias e maior número de indivíduos quando comparado com os 
demais pontos (Figura 2 e 3). 

Figura 2 – Número total de indivíduos coletados em cada ponto amostral. 
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Figura 3 – Número total de famílias distribuídas em cada ponto. 

 
 

Conclusões: Pode-se observar que o número de  coleópteros foi pouco expressivo 
comparando com outras pesquisas, mesmo sendo 12 coletas em dois anos 
consecutivos. Assim conclui-se que os ambientes tanto os de lavoura quanto a de 
mata em regeneração estão bastante impactados devido a ação antrópica. 

 

Palavras-chave: Fragmentação. Atividade Humana. Insetos. 
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FAP – FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO E SEUS REFLEXOS NA 
TRIBUTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS EMPRESAS DO SETOR 

MADEIREIRO DE CURITIBANOS187 

Adriane Comelli188 
Débora Aparecida Almeida189 

RESUMO: Introdução: Em 2009 o Governo Federal implantou o FAP (Fator 
Acidentário de Prevenção) que é um índice calculado, anualmente, por empresa. 
Este índice visa aumentar ou diminuir a tributação sobre a folha de pagamento 
dessas empresas. As empresas que apresentam números elevados de acidentes de 
trabalho são penalizadas, tendo o índice FAP elevado, o que elevará o valor de 
impostos a pagar. Objetivos: Descrever a sistemática do FAP, nas empresas do 
setor madeireiro de Curitibanos, bem como seus reflexos na tributação da folha de 
pagamento das empresas desse segmento. Materiais e métodos: A pesquisa 
caracteriza-se por ser bibliográfica e documental, posteriormente, assume a forma 
de estudo de caso. Resultados: O FAP calculado para a empresa caso durante o 
ano de 2011 foi de 1,47. Dessa maneira, para o cálculo dos impostos sobre a folha 
de pagamento, o setor contábil responsável aplicou este índice sobre o RAT de 3% 
(próprio da atividade de serraria), o que resultou num novo índice RAT de 4,41%, 
percentual este que foi aplicado mensalmente sobre o valor total da folha de 
pagamento. No ano 2009, a Previdência Social pagou para segurados empregados 
dessa empresa o valor total de R$ 4.708,98 a título de auxílio doença decorrente de 
acidente de trabalho. Verifica-se a seguinte média de valores no ano de 2011: 

Média de nº de funcionários durante o ano: 384/12 meses = 32 funcionários 
Variação anual do RAT: R$ 5.419,00 / 32 funcionários = R$ 169,34 

 

Tomando-se por base o valor pago pela Previdência Social a título de auxílio doença 
decorrente de acidente de trabalho para funcionários dessa empresa no valor de R$ 
4.708,98 no ano de 2010 e o valor de R$ 5.764,89 que poderia ter sido economizado 
em 2011 pela empresa caso, constata-se que a economia para a empresa e para o 
governo poderia ser de R$ 10.473,87, o que levando-se em conta uma média de 32 
funcionários durante o ano de 2011, representaria uma economia de R$ 327,30 por 
funcionário. Conclusões: A simples redução de impostos proporcionada pela 
observância dos ditames legais de segurança do trabalho pode colaborar em quase 
30% do valor que se desembolsa para manter um empregado seguro no exercício 
das atividades profissionais. Mesmo o gasto com a manutenção de um funcionário 
dentro da legalidade perante as exigências das normas de segurança do trabalho se 
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mostrar mais onerosa a empresa do que o simples fato de a empresa ter seu 
imposto sobre a folha majorado em caso de ter seu FAP elevado devido a não 
observância e aplicação da legislação, o investimento se mostra vantajoso, não só 
por manter a empresa legal, o que evita autuações e multas, mas também pelo fato 
de a empresa imprimir em sua gestão um comprometimento e um respeito com seu 
colaborador, que certamente visualizará os benefícios e cuidado que a organização 
tem com ele e retribuirá tal zelo com bom desempenho e assiduidade no trabalho. 

Palavras-chave: Colaborador. Segurança no trabalho. Tributação. 
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IDENTIFICAÇÃO DE COCHONILHAS PARASITAS DE Mimosa scabrella Benth. 
NAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPs) DA RODOVIA BR-116 

DO km 001 + 000 AO 102 + 950 DE MAFRA, SC A MONTE CASTELO,SC. 

Jaíne Adriano190 
Maristela Povaluk191 

RESUMO: Esta pesquisa teve por finalidade identificar quais as Ordens de 
cochonilhas parasitavam as árvores de Mimosa scabrella Benth existentes nas áreas 
de preservação permanente no trecho da Rodovia BR-116 do km 001 + 000 ao km 
102 + 980 de Mafra, SC a Monte Castelo, SC. Caracterizou-se como pesquisa 
bibliográfica, pesquisa de campo e laboratorial. A área de estudo está inserida no 
bioma mata atlântica na formação ombrófila mista. Para esta pesquisa foram 
realizadas três saídas a campo onde a pesquisadora avaliou o trecho delimitado, 
pesquisando primeiramente a ocorrência de M. scabrella Benth nas áreas de 
preservação permanente. Após esta analise, verificaram-se quais das APPs 
apresentavam M. scabrella Benth com parasitismo de Cochonilhas e em duas 
saídas á campo foi efetuado as coletas que foram nos quilômetros 007 + 670 (Mafra, 
SC); 021 + 435 (Itaiópolis, SC); 064 + 505 (Papanduva, SC) e 102 + 980 (Monte 
Castelo, SC). Foram efetuadas uma coleta em cada APP, totalizando quatro coletas. 
Evidenciou-se após a análise dos dados que foram encontrados 24 espécimes de 
cochonilhas do Gênero Homoptera sendo estes distribuídos da seguinte forma; na 
APP 007 + 670 foram encontrados 3 espécimes; 021 + 435 foram encontrados 4 
espécimes; 064 + 435 foram encontrados 8 espécimes e na 102 + 980 encontrados 
9 espécimes. Por não existirem trabalhos relacionados a este tema na região, o 
mesmo teve grande relevância cientifica na área das ciências biológicas, estando à 
disposição dos acadêmicos para posteriores estudos, haja vista que a existência 
destes insetos nos locais da pesquisa, nunca foram descritos em bibliografias 
anteriores. 

Palavras-chave: Determinação. Insetos. Cochonilhas. 
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IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS POLIPORÓIDES ENCONTRADOS EM 
FRAGMENTOS DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO MUNICÍPIO DE 

ITAIÓPOLIS –SC 

Rosilene Micta 192 
Maristela Povaluk193 

RESUMO: Esta pesquisa teve por finalidade identificar as Espécies de Fungos da 
família Poliporaceae, Ganodermataceae e Hymenochaetaceae, Os fungos 
poliporoides, caracterizam – se por apresentarem himenóforo tubular com superfície 
poroide, são decompositores da madeira mais popularmente conhecidos como 
orelhas de pau.  A amostra da referida pesquisa, foram  duas propriedades 
particulares Em Rio da Estiva, interior do município de Itaiópolis – Sc. Caracterizou-
se como pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e laboratorial. A área de estudo 
está inserida no bioma Mata Atlântica na formação da Floresta Ombrófila Mista com 
áreas de preservação e pouco impacto.  Para esta pesquisa foram realizadas setes 
saídas a campo onde a pesquisadora avaliou os aspectos do ambiente como clima, 
informações sobre os substrato, habitat e dados macroscópicos. Após esta analise, 
verificaram-se a maior predominância de fungos na propriedade 01, possuindo 
maiores áreas úmidos e de preservação. Foi efetuada sete coletas em cada 
propriedade. Evidenciou-se após a análise dos dados,  que foram encontrados 80 
espécimes de fungos poliporóides. Sendo este 45 Espécimes na propriedade 01, e 
35 espécimes na 02 propriedade. Até o momento identificado um total de 30 
espécimes, deste 01 espécie da família Hymenochetaceae, 03 espécies da família 
Polyporaceae e 06 espécies da família Ganodermataceae. Tendo como importância 
a classificação e taxonomia; trazendo maiores benefícios para a ciência e para as 
áreas da saúde. Quanto à vegetação se fazendo importante para a identificação e 
tendo com base a diversidade de decompositores encontrados nas áreas 
pesquisadas. E como contribuição para a área da Biologia, identificado quando 
necessário para os futuros pesquisadores que tiverem interesse pela referida 
temática. Por não existirem trabalhos relacionados a este tema na região, o mesmo 
teve grande relevância cientifica na área das ciências biológicas, estando à 
disposição dos acadêmicos para posteriores estudos. 

Palavras-chave: Poliporóides. Orelha de pau. Esporos. 
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PLANEJAMENTO DE ORÇAMENTO FAMILIAR 

Odeclei Francisco Tamanini194 
Genilson Guenze195 

RESUMO: Introdução: É indiscutível que problemas financeiros interferem 
negativamente na estrutura familiar, incidindo problemas de relacionamento e 
confiança entre seus membros. Uma família que tem boas condições financeiras tem 
mais chance de ser bem sucedida do que outras que não tem, e isso não significa 
que uma família deve ter maior receita do que outra, mas sim o controle que cada 
uma tem com aquilo que recebe. Objetivos: Desenvolver um programa de 
capacitação com foco na preparação dos indivíduos para planejar, aplicar, corrigir e 
agir em conformidade com o orçamento familiar de forma a diminuir o índice de 
endividamento das famílias. Identificar o grau de endividamento; apresentar a 
importância do orçamento familiar; elaborar planilha de custos, com as necessidades 
de cada família; analisar gastos e possíveis reduções; incentivar o uso continuo da 
planilha de orçamento. Materiais e métodos: Foi distribuído um questionário de 
múltipla escolha aos pesquisados, com questões que abordam assuntos como, nível 
de conhecimento em planilhas eletrônicas, quais métodos de controle de orçamento 
familiar o indivíduo usa para controlar os seus gastos. Os pesquisados são alunos 
do curso de Ciências Contábeis, da Universidade do Contestado Campus Mafra, 
Santa Catarina. Resultados: Com a pesquisa aplicada e computada, ficou bastante 
evidente que a maioria dos indivíduos tem conhecimento de orçamento familiar, de 
um total de 45 pesquisados, equivalente a 85% da população selecionada. Apesar 
disso, 69% afirmaram que não usam método algum para organizar seu orçamento 
familiar, enquanto outros utilizam ferramentas como planilhas eletrônicas, 
cadernetas, entre outros. Esse fato, ocorre ao passo que apenas 20% deles são 
responsáveis por organizar o orçamento familiar de sua família. Destacando que o 
próximo passo será o treinamento de como desenvolver um controle de orçamento 
familiar nas aulas de matemática financeira e um questionário no final da vigência da 
bolsa. Conclusões: Fica evidente que existem várias fontes de informação sobre 
orçamento familiar, disponibilizadas na rede mundial de computadores, apesar de 
não aplicarmos esse conhecimento na vivencia do dia-a-dia. Nesse aspecto é mais 
fácil os membros da família comprometerem parte de seu orçamento de forma não 
planejada, ás vezes, com total desconhecimento das implicações que isso irá lhe 
causar, a isso pode-se associar o termo de gasto impulsivo, que se caracteriza pela 
vontade de adquirir um bem ou serviço, sem mensurar seu impacto no orçamento 
familiar. A aplicação de técnicas e elaboração de planilhas para o acompanhamento 
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contínuo da situação financeira, ajuda a diminuir o risco de adquirir bem ou serviços 
sem que exista a condição de saldá-los. Com isso, o indivíduo passa a ter o controle 
financeiro ao seu alcance, o que diminui sua dependência de ofertas de créditos 
para que consiga fazer novas aquisições, e ainda, a possível previsão da situação 
financeira para emergências que podem ocorrer em sua vida. 

Palavras-chave: Orçamento familiar. Controle financeiro. Preparação. Estrutura 
familiar. 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UM ESTUDO SOBRE OS PROJETOS 
ORÇADOS E DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DOS 10 ANOS DE INSTALAÇÃO 

DA 26ª SDR. 

Thais Silva 196 
Reinaldo Knorek 197 

RESUMO: A pesquisa trata a respeito da importância  do desenvolvimento regional 
que é um processo que envolve toda a sociedade, sendo uma lacuna aberta que 
está sempre exposta a ser preenchida pela busca do ideal no cotidiano e, que de 
fato na atualidade gera muita discussão sobre quais podem ser as formas e meios 
de desenvolver uma região para se chegar a um processo sustentável. O objetivo 
desta pesquisa é identificar quais projetos que foram votados nas assembleias da 
26ª SDR, nos 10 anos de implantação da mesma, e que foram efetivamente 
implantados na região, por meio da seguinte metodologia: a) Quanto aos critérios da 
finalidade da pesquisa é do tipo aplicada, pois objetiva gerar novos conhecimentos 
práticos movidos pela necessidade de resolver problemas. Por esse conceito é 
levantada a seguinte questão problema “quais projetos orçados e votados nas 
reuniões da 26ª SDR, quais foram efetivamente desenvolvidos na região?. b) Quanto 
aos seus objetivos a pesquisa é exploratória com características de pesquisa 
descritiva exploratória, pois na fase preliminar serão exploradas as informações 
sobre as ações planejadas na 26ª SDR. E na fase seguinte serão descritos todos os 
projetos votados em reuniões da 26ª SDR. c) Quanto aos procedimentos a pesquisa 
é bibliográfica observacional e documental por se tratar de busca em material já 
elaborado como por exemplo: livros, artigos, teses e obras referenciadas. d) Quanto 
a natureza dados da pesquisa classifica-se como qualitativo-quantitativo,  devido as 
informações que foram coletadas em 103 atas das reuniões da 26ª SDR. e) Quanto 
ao local será os municípios pertencentes a 26ª SDR. Pois em Santa Catarina a 
política da descentralização administrativa e regionalização do orçamento foram 
implantados em 2003, no início do governo de Luiz Henrique da Silveira. Essa 
reestruturação do Estado teve como principal justificativa a incapacidade da 
centralização da administração pública estadual em atender as demandas regionais 
pela falta de projetos de desenvolvimento regionalizado. A ausência de políticas 
públicas regionalizadas estaria contribuindo para o processo de “litoralização”, ou 
seja, o interior do Estado estaria perdendo a população. Com o intuito de reverter, 
ou minimizar esse processo era preciso implantar um novo modelo de gestão e 
estrutura organizacional da administração pública que visasse desburocratizar, 
descentralizar e desconcentrar os circuitos de decisão garantindo assim a eficiência, 
a eficácia dos serviços públicos. Desde a década de noventa tem se multiplicado o 
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número de experiências e de políticas públicas voltadas à promoção do 
desenvolvimento local regional. São marcadas pela descentralização governamental 
e pela aproximação menos vertical com a sociedade representando um sintoma de 
democratização brasileira. 

Palavras-chave: Descentralização. Políticas Públicas. Secretaria de 
Desenvolvimento Regional SDR.  
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TERRITÓRIOS DA CIDADANIA EM SANTA CATARINA: AS AÇÕES DO ESTADO 
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL198 

Reinaldo Knorek199 

RESUMO: A pesquisa aborda a importância das ações do desdobramento do 
Governo Federal ao lançar, em 2008, o Programa Territóriosda Cidadania, 
contemplando 120 (cento e vinte) regiões do país com baixo dinamismo econômico 
e, a partir daí, se utiliza das ideias de estudos geográficos, com possibilidades de 
desenvolvimento das diversidades e cenários dos quais esse territórios se 
encontram.  O Estado, busca por meio de ações transformadoras melhorarem a vida 
econômica do território tendo na base intervenções, por meio de projetos, realizados 
nas áreas como: a) infraestrutura, b) apoio a produção e, c) cidadania e direitos. 
Entrementes, serão apresentado, a estrutura do projeto de estudos sobre dos 
cenários das ações da União nos dois territórios catarinenses contemplados pelo 
Programa Territórios da Cidadania. O objetivo está em analisar a eficácia das ações 
de políticas públicas do desenvolvimento no Território da Cidadania Catarinense. O 
método o desenvolvimento nesse estudo tem como caminho a ser percorrido na 
seguinte configuração: a) quanto aos métodos de investigação será de forma 
dedutiva, em que os resultados alcançados irão apontar se os territórios 
investigados sofreram alterações no que tange as ações do Estado na busca da 
promoção do desenvolvimento; B) quanto aos objetivos do estudo é exploratória 
descritiva, em que será realizada a exploração de indicadores sociais e descritos em 
análise os resultados das ações da União sobre os mesmos; C) no estudo quanto a 
sua natureza se configura como aplicada em que dados e resultados podem servir 
de análise sobre a evolução ou não dos indicadores de desenvolvimento do 
território; D) quanto aos procedimentos estudo é de levantamento com analises 
survey entre as agentes que sofrem as ações nos dois territórios; E) quanto a 
abordagem o estudo se desenvolverá com análises qualitativas e quantitativas, F) 
quanto ao local o estudo esta sendo executado com pesquisa no Território Meio 
Oeste Contestado - SC abrange uma área de 8.288,10 Km² e é composto por 29 
municípios, e no Território Planalto Norte Catarinense que abrange uma área de 
10.466,70 Km² e é composto por 14 municípios. Algumas metas as serem 
alcançadas fazem parte desse estudo como: a formação de novos pesquisadores, a 
publicação de  dois livros organizados sobre o tema território da cidadania. Ocorrerá 
a integração com os dois grupos de pesquisa – Grupo de pesquisa em Cadastro 
técnico Multifinalitário e gestão territorial GT Cadastro da UFSC e o grupo de 
pesquisa GEADETER-Grupo de Estudos em Administração de Empresas e 
Desenvolvimento Territorial. Por fim, a matriz 2013 de ações do Governo Federal, 
nos 120 territórios da cidadania no Brasil, com uma provisão no conjunto de das 71 
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ações que vem sendo executado por meio do Programa Territórios da Cidadania, 
com a previsão de investimento de R$ 7.319.798.859,53 seja mais uma mola 
propulsora de desenvolvimento regional nestes territórios, estagnados na sua 
economia e na sua história de crescimento. 

Palavras-chave: Desenvolvimento territorial. Território da Cidadania. Política 
Pública. 
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CONSUMO RESPONSÁVEL: OS BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE E PARA O 
CONSUMIDOR 

Karoline Fontes200 
Ana Paula Della Giustina201 

RESUMO: Introdução: O mundo encontra-se à beira de um colapso ambiental e o 
cenário atual é resultado de um passado despreocupado com o futuro do planeta. O 
novo consumidor não está interessado apenas em adquirir, mas sim em contribuir 
para diminuir o impacto ambiental e em fazer sua parte de alguma forma. Nesse 
contexto, o consumidor socialmente responsável apresenta-se como aquele que 
considera as consequências públicas do seu consumo privado e acredita que com o 
seu poder de compra, poderá promover uma modificação social. Ressurge então a 
tendência à valorização do próximo. Paradoxalmente, apesar do fascínio pela 
informação internacionalizada e pela aparente homogeneização de valores, 
revitaliza-se a estima pelo local, pela comunidade, pelo familiar. Não se nega as 
vantagens do mundo globalizado, entretanto, o interesse pela procedência insere-se 
nesta complexidade a ponto de fazer ver o mundo por meio das relações entre 
global e local. Objetivos: Identificar as vantagens que o consumo responsável traz 
para sociedade e para o consumidor, sua importância no cenário atual, bem como, 
identificar as causas que levam a sociedade a aderir o consumo responsável e seus 
benefícios. Materiais e métodos: Pesquisa bibliográfica a fim de constituir uma base 
de dados consistente para a elaboração de estudos futuros. Resultados: O consumo 
responsável traz benefícios para a sociedade e para o consumidor elucidando sua 
importância e quais benefícios sua utilização trará. O mundo evolui e contribui para o 
desenvolvimento humano, citando-se o desenvolvimento tecnológico e as novas 
descobertas científicas, muitas vezes, prejudiciais ao meio em que vivemos. As 
empresas buscam um diferencial para assegurar sua participação no mercado, e os 
consumidores aderem a uma nova filosofia de vida, onde preocupam-se com a 
qualidade de vida, com o seu futuro e o do planeta. Conclusões: As questões 
ambientais ainda não recebem a atenção merecida. É preciso moldar essa ideia na 
sociedade para que todos cresçam com a consciência do que é correto. Escolas, 
famílias, autoridades, empresas, comunidades, precisam criar valores compatíveis 
com uma cultura sustentável, moldando suas atitudes a fim de construir um planeta 
melhor para todos, ou seja, com crescimento econômico e social harmônico. O 
consumidor do século XXI é co-responsável para a modificação de antigos hábitos. 
Precisa caminhar para uma revolução em estilo e qualidade de vida. O consumidor 
precisa perceber os benefícios de uma compra ecologicamente correta para que se 
sinta motivado e satisfeito com suas escolhas. A parceria entre empresas e 
consumidores responsáveis com o meio ambiente trará benefícios a médio e longo 
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prazo. Todos ganharão de alguma forma. Cabe às empresas se adaptar e promover 
as primeiras mudanças. Para isso, é preciso investir em novas tecnologias, novas 
ideias, novos conceitos sustentáveis com o objetivo de atrair e reter seu público-
alvo. O consumo ecologicamente responsável é uma necessidade para a 
preservação do planeta e continuidade da vida. 

Palavras-chave: Consumo responsável. Marketing ambiental. Meio ambiente e 
sociedade.  
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG): UMA FERRAMENTA NO 
PROCESSO DE GESTÃO EMPRESARIAL DOS ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS DA 

REGIÃO CENTRAL CATARINENSE 

Andressa Ramos de Carvalho202 
Debora Aparecida Almeida203 

RESUMO: Introdução: No passado os escritórios contábeis efetuavam seus 
controles utilizando manuscritos, gradativamente surgiu a necessidade de 
informatização, inclusive onde não existiam recursos tecnológicos capazes de 
substituir a caneta e o papel. Da informatização, nasceu a necessidade de criar 
programas para suprir as carências empresariais e contábeis, visto que, não 
existiam soluções informatizadas para resolver as questões do cotidiano contábil. 
Com o desenvolvimento empresarial surge uma latência em analisar dados para 
tomar decisões. Em razão do lucro e da premência de subsistência das 
organizações empresariais, faz-se necessário coletar dados e analisá-los baseando-
se nesses procedimentos, portanto, é preciso investir em pessoas qualificadas. 
Objetivos: Analisar o perfil dos escritórios contábeis da região de Curitibanos com 
relação ao Sistema de Informações Gerencias (SIG), contrapondo essas 
informações ao perfil do acadêmico de Ciências Contábeis e sua expectativa com 
relação ao mercado de trabalho. Materiais e métodos: Estudo descritivo de cunho 
quantitativo com amostragem censitária, e análise estatística descritiva. Resultados: 
Os respondentes são escritórios e assessorias contábeis e financeiras que 
acreditam no sistema de informação utilizado e investem na área. A maioria dos 
escritórios possui um sistema contábil e gerencial desenvolvido por terceiros, 
apenas um dos escritórios tem consultoria específica e outro desenvolveu seu 
sistema de informação internamente. Aproximadamente metade dos respondentes 
tem incentivos para o desenvolvimento de planilhas paralelas que permitem controle 
complementar às oferecidas pelo sistema. O perfil discente dos acadêmicos de 
Ciências Contábeis da UnC - Curitibanos, é composto por 94% de jovens de até 30 
anos, 59% deles estão cursando até a quarta fase, 41% cursam outras fases, 81% 
tem renda mensal de 1 a 5 salários mínimos, 70% acreditam que o curso trará 
sucesso profissional. 68% não atuam na área contábil e apenas 32% tem vínculo 
com a área. Destes 32% que atuam na área contábil, 58% trabalham em escritórios, 
38% trabalham em empresas que possuem contabilidade própria e outros 4% são 
da área pública. Nota-se que 98% dos acadêmicos consideraram o sistema de 
informação gerencial importante, pois as informações coletadas auxiliam na tomada 
de decisões e elaboração de estratégias. Conclusões: A pesquisa analisou o perfil 
dos escritórios contábeis da região de Curitibanos com relação ao Sistema de 
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Informações Gerencias-SIG, contrapondo as informações com o perfil do acadêmico 
do curso de Ciências Contábeis, bem como sua expectativa com relação ao 
mercado de trabalho. As empresas consultadas não apresentaram discrepâncias, 
revelando um perfil conectado e com altos investimentos em hardware e software. 
Destaca-se o incentivo das empresas para a criação de controles paralelos e 
simplificados, demonstrando que apesar de possuírem softwares modernos, ainda 
assim, não conseguem resolver todos os problemas. Diante do exposto sugere-se a 
implementação de uma Empresa Júnior que possa sanar deficiências e contribuir 
para formação de um profissional adequado às exigências de mercado. 

Palavras-chave: Tecnologia. Perfil profissional. Mercado de Trabalho. 
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DA INTERDISCIPLINARIDADE DO ENSINO SUPERIOR À 
INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Cristina Maria Agustini Moraes Ehrhardt 204 
Jeanine Rodermel205 

Katia Cristina Schuhmann Zilio206 

RESUMO: Introdução: A interdisciplinaridade ganha forma num processo 
organizado dentro do lócus de Ensino Superior de Formação Inicial de docentes, 
para a própria prática dentro da sala de aula na Educação Básica, rompendo, 
sobretudo, com o caráter fragmentário da prática educativa do ensino superior, 
herdada de nosso contexto histórico, substituindo-a por uma concepção unitária do 
conhecimento. Objetivos: Refletir a prática interdisciplinar na/da universidade a fim 
de coordenar práticas interdisciplinares na educação básica. Materiais e métodos: 
O trabalho se constitui em uma pesquisa-ação e diz respeito às aulas ministradas 
por três professoras que atuam no curso de Pedagogia e lecionam metodologia de 
História e de Língua Portuguesa, além da professora de Estágio Supervisionado que 
articulou o planejamento dos conteúdos curriculares recebidos pelas licenciandas 
nas unidades de ensino básico em que se realizaria o estágio nos anos iniciais. A 
proposta foi compor uma aula interdisciplinar com as três professoras a fim de 
realizar um planejamento também interdisciplinar a ser desenvolvido na escola de 
educação básica. Resultados: Compreender a temática da interdisciplinaridade a 
partir de uma aula interdisciplinar é, pois, ainda mais motivador para que se entenda 
a teoria e viabilize a prática. As metodologias sempre discutem questões voltadas 
para a teoria e a prática, como também desenvolvem experiências que colaboram 
na compreensão dos conteúdos curriculares da educação básica e suas possíveis 
abordagens. Nessa experiência, no entanto o que se buscou foi a compreensão da 
articulação interdisciplinar com a atuação em planejamento das três professoras, 
auxiliando na construção de um planejamento de estágio curricular a ser 
desenvolvido pelos acadêmicos nas unidades escolares em que atuariam. As 
propostas entre conteúdos e atividades e a utilização dos espaços de que as 
unidades escolares dispunham caracterizaram um contexto de planejamento flexível, 
mas articulado aos conteúdos solicitados pelas professoras regentes numa 
configuração interdisciplinar. A superação do modelo no qual as disciplinas são 
apresentadas separadamente permitiu um resultado igualmente positivo nas 
avaliações que os acadêmicos obtiveram depois das suas atuações em sala. 
Conclusões: Os dados aqui demonstrados possibilitam visualizar o resultado do 
desempenho das Acadêmicas na docência dos anos iniciais no processo de estágio 
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supervisionado. Percebe-se o quanto vivenciar um processo de prática 
interdisciplinar com seus Docentes colaborou para que se construíssem também 
uma prática interdisciplinar com as crianças da Educação Básica. Conforme Woods 
(1999) a aprendizagem é conjunta e social, constrói-se a partir de situações reais e 
de experiências, já que a ação humana é cooperativa. O processo dialógico que foi 
construído primeiro em âmbito da universidade, na disponibilidade das professoras 
que atuaram no processo, culminou na experiência de estágio supervisionado que, 
avaliado pelas professoras do ensino básico/anos iniciais, demonstram que essa 
cooperação é possível, tangível e recai na responsabilidade do diálogo constante.  

Palavras-chave: Práxis educativa. Formação docente. Interdisciplinaridade. 
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A PEDAGOGIA DO ESPORTE SEGUNDO SCAGLIA E FREIRE 

Alexandre Zanette207 
Aline W. da Silva208 

Elenice Batista Sanches209 
Marcela Nehls210 

RESUMO: Introdução: Scaglia traz no desenvolver de sua obra algumas 
abordagens em que sustenta a necessidade de um olhar capaz de produzir para o 
homem que joga, e de uma pedagogia inovadora comprometida com o indivíduo, 
bem como o ensinar e com a formação de cidadãos. Com esta ideia ele nos traz o 
jogo como facilitador, estimulador, desafiador e fantasioso. Devemos compreender 
as responsabilidades da prática educativa, o ensinar. O ensinar esta diretamente 
relacionado com o compromisso de formar, portanto deverá estar envolvido com 
princípios e obrigações. O ato pedagógico no esporte deve caminhar para além dos 
aspectos físicos, técnicos, estratégicos e táticos, sem que seja diminuído, pois se 
trata de um conhecimento cultural. Objetivo: O esporte para a criança e o jovem 
deve ser compreendido como um meio para levá-los a um ser melhor, na construção 
de valores que os conduziram por toda vida. O ensino no esporte é um ato de 
responsabilidade e não se limita apenas em transmitir o conhecimento técnico, mas 
considerar o indivíduo como parte integrante, interagindo, influenciando e sendo 
influenciado. Métodos: O início do ensino nos esportes deverá levar em 
consideração o que o aluno já sabe, poderá um aluno de classe média alta ter 
acesso à informação, tecnologia, alimentação adequada, mas apresentar grandes 
dificuldades motoras, em razão das poucas experiências vividas, assim como, 
poderá uma criança pobre apresentar uma capacidade motora muito desenvolvida, 
em virtude de subir em muros, árvores, correr pelas ruas. O professor deverá ser o 
agente estimulador deste processo, propondo atividades de acordo com o nível de 
habilidade de cada indivíduo, e tem a responsabilidade de propor atividades 
desafiadoras que possibilitem os alunos construir sua inteligência para o jogo. 
Resultados: Para Scaglia e Freire, ensinar bem o esporte é ensinar a todos em 
iguais condições, tanto para aquele que já sabe jogar, sendo motivado a aprender 
ainda mais, quanto para aqueles que ainda não sabem e possam aprender. Para 
que assim todos tenham as mesmas oportunidades. Segundo Freire (2003, p.9) “não 
basta ensinar, é preciso ensinar bem”. Desse modo, o professor precisa ter 
consciência de sua tarefa educacional, pois ensinar seus alunos não só a jogar, mas 
também a gostar de jogar. Pois, segundo o autor deve se fazer isso com princípios 
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éticos, morais, afetivos, sociais, etc. e de forma autônoma, levar os indivíduos a 
compreender suas próprias ações. Conclusão: a pedagogia do esporte segundo 
Scaglia e Freire mostra uma preocupação com a qualidade de ensinar esporte, 
surgindo com uma pedagogia da rua para dentro da escola, na qual a escola deverá 
apropriar-se daquilo que o aluno já traz como conhecimento, como as brincadeiras 
com bola, dos pequenos jogos, dos jogos populares, e assim aprender esporte por 
meio de brincadeiras, diversão, etc. (FREIRE, 1997; 2003). Estas brincadeiras 
devem estar integradas numa proposta de ensino. 

Palavras-chave: Ensino do esporte. Metodologia do esporte.  Estímulo e 
aprendizagem. 
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM COMPLICAÇÕES 
PULMONARES PÓS-OPERATÓRIAS 

Tamaris W. Vieira211 
Renata Campos212 

RESUMO: Introdução: As complicações pulmonares pós-operatórias (CPP) podem 
ocorrer por inúmeros fatores, como alterações pulmonares, doenças respiratórias 
agudas, tabagismo, duração da cirurgia aplicada e hábitos da vida diária. Através de 
suas técnicas, a fisioterapia respiratória atua na tentativa de evitar o 
desenvolvimento das CPP e/ou tratá-las quando encontradas, buscando a melhora 
do prognóstico do paciente. Objetivos: Avaliar os efeitos da Fisioterapia respiratória 
na prevenção e ou amenização das complicações pulmonares pós cirúrgicas. 
Materiais e métodos: Pesquisa descritiva de revisão sistemática e básica. Para a 
análise sistemática utilizamos artigos de 2004 a 2014 com descritores fisioterapia e 
complicações pulmonares e com rigor metodológico tais como ensaios clínicos 
randomizados. As bases de dados usadas foram Scielo, Pubmed,  PEDro, 
Cochrane, Periódico Capes. Para a seleção de artigos inicialmente foi realizada uma 
leitura do resumo, e se enquadrados nos critérios de inclusão, a leitura do artigo foi 
realizado na íntegra. Resultados: Foram identificados 885 estudos nas bases de 
dados, destes foram incluídos somente 6 artigos seguindo os critérios de inclusão 
propostos. Os principais resultados estão expostos na tabela 1. Nota-se que existe 
uma melhora nas variáveis analisadas. Conclusões: Através da pesquisa realizada, 
torna-se visível a necessidade de se realizar fisioterapia pré e pós operatória para 
prevenção das complicações pulmonares, principalmente para pacientes que 
possuam fatores de risco associados. Também pode se observar a necessidade de 
maiores publicações relacionados a fisioterapia preventiva. 

Palavras-chave: Fisioterapia. Pós-operatório. Complicações pulmonares e 
prevenção 
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Tabela 1 – Principais resultados dos artigos incluídos para análise. 

Autor Ano Local Desenho Parâmetros 
avaliados 

Principais resultados 

Leguisamo et 
al 

2005 Brasil ECR PImáx  
CVF  
VEF1 

Sem diferença 

Romanini et al 2007 Brasil ECR PImáx 
PEmáx 
VEF1 
IT 

Melhora: SpO2, FR e 
PImáx.  

Ysayama et al 2008 Brasil ECR VEF1 
CVF 
PEmáx PImáx 

Apresentaram melhora 

Gastaldi  
et al 

2008 Brasil ECR PImáx 
PEmáx 
CVF 
VEF1 
PFE 
IT 

Melhora em todos, exceto 
IT 

Junior et al 2009 Brasil ECR CVF 
VEF1 
PEmáx 
PImáx 
IT 

CVF, VEF1 apresentaram 
resultados significativos. 

Costa et al 2009 Brasil ECR VRI 
VRE 
CI 
CVF 

Houve melhora para VRI, 
VRE e CI. 
 

ECR: Ensaio Clínico Randomizado; PIMAX: Pressão inspiratória; PEMAX: pressão expiratória; IT: 
Índice de Tiffeneau, VEF1: volume expirado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada,CI: 
capacidade inspiratória; VRI e VRE: Volume de reserva inspiratório e expiratório.   
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PROGRAMA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA 

Luciana Pereira213 
Renata Campos214 

 
RESUMO: Introdução: O desequilíbrio metabólico e hidroeletrolítico causado pela 
insuficiência renal crônica (IRC) são observados em todos os sistemas do corpo. 
Essa desordem sistêmica tem impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes 
que tem acentuada redução da funcionalidade e do condicionamento físico. No 
Brasil, a prevalência de doentes renais mantidos em um programa crônico de diálise 
quase dobrou nos últimos 10 anos. Tem sido descrito que a reabilitação 
fisioterapêutica contribui de forma significativa no retardo da evolução e na melhoria 
de várias complicações apresentadas pelo paciente com IRC. Programas de 
exercícios físicos têm modificado a morbidade e sobrevida desses indivíduos, 
trazendo benefícios metabólicos, fisiológicos e psicológicos Objetivos: Identificar os 
efeitos de um programa de reabilitação fisioterapêutica em pacientes com IRC. 
Métodos: Para efetivação do estudo, foi realizada uma pesquisa prospectiva, 
quantitativa e intervencionista. Participaram do estudo 10 pacientes portadores da 
IRC, sendo 7 mulheres e 3 homens com idade média de 51,45 ± 13,20 anos, 
provenientes de um centro de hemodiálise na cidade de Mafra – SC. A reabilitação 
foi realizada três vezes por semana nos dias de diálise, totalizando 15 sessões, os 
atendimentos foram realizadas nos dias de hemodiálise e no inicio da mesma, com 
duração aproximada de 40 minutos cada sessão. Os pacientes foram submetidos à 
avaliação fisioterapêutica no primeiro e no ultimo dia de atendimento. Foram 
avaliados: teste de caminhada de 6 minutos, escala de Borg, capacidade 
respiratória, Peak Flow, pressão inspiratória máxima (PImax), pressão expiratória 
máxima (PEmax), força muscular, escórias nitrogenadas e bioquímicas. 
Resultados: Houve melhora significativa após tratamento nos testes para função 
pulmonar, capacidade motora, nas escórias nitrogenadas e bioquímicas. No teste de 
caminhada de 6 minutos houve uma melhora de 272,60 ± 59,21 para 317,30 ± 66,64 
m (p<0,05), na capacidade inspiratória houve melhora de 2.220,00 ± 871,52 para 
3.060,00 ± 1098,68 ml (p<0,05) e no teste com o Peak Flow houve melhora de 
254,00 ± 83,69 para 324,00 ± 84,74 (p<0,05). Conclusão: O programa de 
reabilitação fisioterapêutica apresenta resultados positivos melhorando as 
capacidades respiratórias e motoras, bem como melhora das escórias nitrogenadas 
e bioquímicas. O programa de reabilitação poderá ser utilizado como terapia 
adjuvante para evitar a progressão da IRC em estágios iniciais, bem como melhora 
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da sintomatologia características destes pacientes nos estágios mais tardios da 
doença. 

Palavras-Chave: Insuficiência Renal Crônica, Hemodiálise, Reabilitação, 
Fisioterapia.  
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ATIVIDADE NEUROPROTETORA DE EXTRATOS OBTIDOS DE DUAS 
ESPÉCIES DE Passiflora FRENTE AOS EFEITOS NEUROTÓXICOS DO 

GLUTAMATO 

T.V. Borges215 
K.C. Santos216 

C.A.M. Santos217 
S. Molz218 

RESUMO: Introdução: O neurotransmissor glutamato desempenha papel fisiológico 
importante no Sistema Nervoso Central de mamíferos, entretanto, quando em 
excesso, torna-se neurotóxico. Extratos de Passiflora incarnata (maracujá) tem sido 
utilizados no tratamento de ansiedade generalizada devido ao fato de terem suas 
ações terapêuticas comprovadas em diversos estudos científicos. Por outro lado, 
Passiflora actinia Hook., conhecida por maracujá-do-mato, é nativa da região Sul do 
Brasil e estudos farmacológicos in vivo demonstraram atividades tipo-ansiolítica e 
sedativa (Lolli et al., 2007, Santos et al., 2005). Objetivos: Avaliar as atividades 
neuroprotetora do extrato fluído liofilizado P. actinia (ELPA) e do extrato seco de P. 
incarnata (ESPI) em fatias de hipocampo de camundongos submetidas à ação 
neurotóxica do glutamato, bem como comparar o efeito neuroprotetor dos extratos 
das duas espécies. Materiais e métodos: O ELPA foi preparado no Lab. de 
Farmacognosia da UFPR e, posteriormente, liofilizado. O ESPI obtido 
comercialmente. Ambos os extratos tiveram seus teores de flavonoides totais 
expressos em isovitexina quantificados por meio de CLAE. Foram utilizados 
camundongos machos swiss (60-90 dias) com 35-40 g, CEP número 17/13. Na 
avaliação da citotoxicidade dos extratos, as fatias de hipocampo foram incubadas 
em diferentes concentrações do ELPA ou do ESPI em tampão HEPES Salina (HS) 
durante 2 h. Para avaliar o efeito neuroprotetor as fatias foram pré-incubadas por 15 
min na presença de diferentes concentrações dos extratos em tampão HS e 
posteriormente incubadas com glutamato 10 mM durante 2 h. A viabilidade celular 
foi avaliada através do método MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyltetrazolium bromide). Resultados avaliados através da análise de variância 
de uma via (ANOVA) seguido do teste de Tukey sendo considerados significativos 
quando p < 0,05. Resultados: Os teores de flavonoides totais expressos em 
isovitexina foram 6% para ELPA e 1,2 % para o ESPI. As concentrações de 1 e 0,5 
mg/ml do ELPA diminuíram a viabilidade celular (67 e 75 %, respectivamente, n=10) 
assim como as concentrações de 1; 0,5 e 0,1 mg/ml do ESPI (71, 82 e 82%, 
respectivamente n= 10) em relação ao controle (100%), indicando maior 
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citotoxicidade do ESPI em relação ao ELPA. Tendo em vista a viabilidade celular 
das fatias incubadas com as concentrações de 0,01; 0,005 e 0,001 mg/ml de ambos 
os extratos não apresentam diferença estatística em relação ao controle, estas 
concentrações foram utilizadas nos ensaios de neuroproteção. O glutamato diminuiu 
a viabilidade celular (64%) e a presença do ELPA nas concentrações 0,005 e 0,001 
mg/ml aumentaram a viabilidade celular para 83 e 85%, respectivamente. A 
concentração neuroprotetora ESPI foi 0,01 mg/ml (84%). Conclusões: O ELPA 
apresentou menor citotoxicidade e demonstrou efeito neuroprotetor em 
concentrações menores que o ESPI em fatias de hipocampo de camundongos 
submetidas à toxicidade do glutamato, indicando a potencialidade do ELPA no 
tratamento de doenças envolvendo o SNC. 

Palavras-chave: Passiflora. Maracujá. Glutamato. Neuroproteção. 
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TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA NOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA DE 
SANTA CATARINA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NA 

CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

Terezinha de Fátima Juraczky Scziminski219 
Reinaldo Knorek220 

Sandro Luiz Bazzanella221 

RESUMO: Introdução: Este trabalho é uma pesquisa de Mestrado, vinculado a um 
projeto financiado pelo CNPQ, sobre os Territórios da Cidadania em Santa Catarina. 
Considerando que o Estado como agente criador e mantenedor da dominação das 
relações sociais da população existente no território, com vistas à manutenção de 
uma ordem social e garantia da coexistência em suas relações, tendo como bases a 
dominação, o controle dos recursos, visando hegemonização da população, através 
da governabilidade presente desde o antigo poder pastoral, e, atuante até nossos 
dias. Objetivos: Analisar os investimentos estatais na infraestrutura educacional, a 
partir das lentes teóricas de Michel Foucault e de seus conceitos de razão política, 
administrativa e jurídica, de gestão de territórios e de população, baseado em 
indicadores da condição social da população dos territórios citados. Materiais e 
métodos: A metodologia desenvolvida é de investigação exploratória descritiva, de 
natureza aplicada, de procedimento e análise survey, e de abordagem Qualitativa e 
Quantitativa. Resultados: Partindo dos conceitos de ocupação do espaço 
geográfico do território, este estudo está vinculado à análise das ações 
governamental no Território da Cidadania, em que as ações nos três eixos se 
configuram na busca do desenvolvimento destes territórios. As metas a serem 
alcançada nesse projeto consistem na investigação, a partir dos aportes de recursos 
financeiros, destinados aos territórios tem-se efetivado na prática, se as estratégias 
de planejamento dos recursos para a modernização tem alcançado a perspectiva de 
governo, dentro dos recortes do Território da Cidadania de SC. Tem como meta, 
também, a formação de mestre, vinculada ao Grupo de estudo em Administração de 
Empresas e Desenvolvimento Territorial - GEADETER. Conclusões: Este trabalho 
justifica-se por verificar se as ações desenvolvidas pelo Programa do Território da 
Cidadania em Santa Catarina, na infraestrutura educacional, no aspecto das 
estruturas físicas, têm se efetivado conforme os objetivos das políticas públicas 
governamentais, desta forma, contribuindo para a diminuição do analfabetismo, bem 
como com o aumento da qualidade de vida da população envolvida.  Para isso será 
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organizado um conjunto de dados, por meio de identificação dos projetos 
desenvolvidos que constam na matriz de ações das políticas públicas federais, 
definidas em programas oficiais e executadas nos dois territórios. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Território da Cidadania. Políticas Públicas. 
Infraestrutura Educacional. 
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PRÁTICAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO E IMPLANTAÇÃO DO 5S EM UMA 
EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE 

Willian Gabriel da Rosa Zanatta222 
Emanuelle Clasen Olivo223 

RESUMO: Introdução: A indústria da construção civil é um dos ramos de prestação 
de serviço que mais cresce nos últimos anos em todo país e se ramifica por todas as 
regiões. Esse ramo requer qualificação profissional e se caracteriza por apresentar 
um elevado índice de acidentes no trabalho. O presente trabalho aplicara que é 
necessária a conscientização da classe dos trabalhadores e dos empresários, a 
pratica de programas de prevenção, e como seguir normas para exercer o trabalho 
com segurança e menos acidente. Objetivos: Tem-se como objetivo geral: 
investigar questões relativas à segurança do trabalho em uma empresa do ramo de 
construção civil em Brunópolis - SC, e implementar um programa de orientação da 
prática do 5S nessa empresa. Já os objetivos específicos são: determinar as 
questões sobre a saúde e segurança no trabalho, a legislação vigente, e a evolução 
da construção civil e as suas especificidades; estudar os principais aspectos 
relacionados ao programa 5S; levantar dados sobre segurança de uma empresa que 
atua nesse segmento na região de Brunópolis, através de entrevista com 
responsável; estruturar um programa de orientação à prática de 5S a ser 
implementado na empresa; implantar o programa e propor melhorias no assunto em 
questão. Materiais e métodos: Utilizou-se como forma de pesquisa: pesquisa 
descritiva, pesquisa qualitativa, pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e 
entrevista. Resultados: 5 S na construção civil: É um método que pode ser utilizado 
com o objetivo de promover o ordenamento, a limpeza e a diminuição do 
desperdício. O programa objetiva a educação, treinamento, e busca a qualidade 
através de constante aperfeiçoamento dos detalhes que compõem a rotina do dia-a-
dia de trabalho. Implementação do programa: Para efeito de segurança, verificou-se 
que materiais perigosos poderiam ser organizados em um local mais afastado da 
obra. Sugeriu-se etiquetar nas paredes os lugares onde ficariam os materiais; e 
ainda, separar as etiquetas por cor, facilitando a visualização. Como existia muita 
sujeira e entulho poderia realizar-se a separação do lixo por caixas indicando qual 
tipo de material: plástico, papel e madeira, metal, vidro e orgânico. Sugeriu-se ainda, 
colocar no banheiro uma bacia para higienização das mãos, ficando expressamente 
proibido urinar nas paredes ou ao redor da obra, passível de punição para quem o 
fizer. No horário de almoço e lanche, destinou-se um lugar reservado para refeitório. 
A partir do programa implantado, se fez importante atribuir estratégias para manter 
em prática essas ideias. Conclusões: Percebeu-se que havia necessidades de 
organização geral, limpeza, descarte, higiene, sistematização e segurança, e com 

                                                           
222

 Universidade do Contestado. Autor responsável. E-mail: gi.zanatta@hotmail.com  
223

 Universidade do Contestado. E-mail: ecolivo@yahoo.com.br  

mailto:gi.zanatta@hotmail.com
mailto:ecolivo@yahoo.com.br


165 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

base em estudos efetuados foi implantado o programa 5S que visa suprir essas 
carências. No estudo observou-se a importância destas práticas seguras trazem 
benefícios a todos, já que a empresa não tinha nenhum programa de prevenção a 
acidentes. 

Palavras-chave: Programa 5S. Construção. Pessoas. 
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INFLUÊNCIAS COMPORTAMENTAIS SOBRE A FORMA DE SE VESTIR 

Larissa França224 
Emanuelle Clasen Olivo225 

RESUMO: Introdução: O vestuário exerce papel fundamental no cotidiano das 
sociedades, através dele é que se tem o primeiro contato entre indivíduos diferentes, 
podendo mesmo de longe identificar o seu sexo, classe social, origens geográficas e 
ideais. Através da moda se pode notar os costumes e a forma de cultura que cada 
população possui. Objetivos: Teve como objetivo geral compreender as relações e 
interferências da personalidade e comportamento humano quanto à forma de se 
vestir. E os específicos são de entender de que forma os aspectos comportamentais 
estudados influenciam na forma de se vestir; proporcionar uma nova visão com 
respeito ao assunto moda e suas tendências, mostrando as formas mais adequadas 
de usar as roupas de acordo com aquilo que se deseja comunicar à sociedade. 
Materiais e métodos: Utilizou-se de pesquisa qualitativa, bibliográfica, observação 
exploratória e descritiva. Teve como foco principal a pesquisa histórica, e 
comparativa. Resultados: História da Moda: É possível notar com clareza a 
evolução do vestuário através dos tempos. Percebe-se principalmente de que o ser 
humano utilizou por pouco tempo as vestimentas apenas como adereço para 
proteger o corpo, pois logo passou a ser requisito de diferenciador social. Somente 
depois de muitos séculos que o homem passou a ter interesse em ser e mostrar 
diferença através das roupas, criando assim os mais diversificados estilos. O 
vestuário como linguagem na comunicação: A peça de roupa é então o meio pelo 
qual uma pessoa manda uma mensagem à outra. Essa mensagem assim é uma 
intenção da pessoa, e é isso que é transmitido pelo vestuário no processo de 
comunicação. O que é mais importante neste caso é a eficiência do processo de 
transmissão da linguagem, reafirmando de que forma essas mensagens irão ter 
efeito sobre quem as recebe. (MALCOML, 2003). As diferentes formas 
comportamentais e suas maneiras de vestir: Percebe-se então que a moda não é o 
simples uso das roupas no dia-a-dia. Em outras palavras, a moda transmite aos 
outros, que tipo de indivíduo se quer aparentar ser. E quer queira, quer não, as 
roupas dizem muito a respeito daquilo que a pessoa é, sente, e deseja em 
determinado momento. Conclusões: É possível concluir que adornar o corpo hoje 
em dia é falar sobre sua própria identidade e personalidade, é se permitir fazer parte 
de uma cultura, com regras e costumes, transparecer um estilo para conseguir algo 
desejado, ou até mesmo passar um primeiro aviso para aqueles que lhe veem, 
sobre o seu humor, seu estado de espírito naquela ocasião. O tempo, local e 
situação interferem na forma de transmitir mensagens do vestuário aos demais. 
Destaca-se a necessidade da observação do comportamento sobre a forma de se 
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vestir, pois através de uma primeira análise das roupas, é possível identificar fatores 
importantes sobre o próximo, facilitando a comunicação em grupo.  

Palavras-chave: Vestuário. Comunicação. Linguagem. 
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E MOTIVAÇÃO COM FOCO EM CLIMA 
ORGANIZACIONAL EM UMA EMPRESA DO RAMO VAREJISTA DE VESTUÁRIO 

Vanessa Scheffer226 
Emanuelle Clasen Olivo227 

RESUMO: Introdução: A gestão de pessoas já há algum tempo deixou de ser um 
simples setor de Recursos Humanos, para ser um grande agente de transformações 
na organização, promovendo mudanças e oferecendo melhorias aos empregados. A 
empresa que opta pela vanguarda gestão de pessoas, terá com certeza benefícios à 
saúde organizacional, aumentará a produtividade garantindo assim a permanência 
do negócio, e proporcionando bem estar ao funcionário. Objetivos: Tem-se como 
objetivo geral: Realizar um programa de integração e motivação de pessoas com o 
intuito de melhorar o clima organizacional em uma empresa varejista atuante no 
comércio de vestuário. Já os objetivos específicos são: Associar conceitos e 
definições relativas a gestão de pessoas, comportamento organizacional, psicologia 
empresarial, ergonomia e clima organizacional; Demonstrar teoricamente aspectos 
relacionados ao comércio varejista, setor de vestuário e perfil feminino no mercado 
de trabalho; Investigar fatores relacionados ao clima organizacional da empresa 
através de entrevista com responsável; Analisar e apresentar os resultados da 
entrevista; Propor e implementar um programa de motivação e integração de 
pessoas; Avaliar o programa de forma a utilizá-lo como uma ferramenta de gestão 
de pessoas. Materiais e métodos: O presente estudo definiu-se por pesquisa 
descritiva, documental, bibliográfica, qualitativa, estudo de caso e entrevista. 
RESULTADOS: Clima organizacional: As organizações representam um dos 
cenários em que as relações interpessoais acontecem. Estas relações sejam no 
nível pessoal ou profissional, constituem mecanismos de construção e sustentação 
do clima da organização, sendo este um elemento de fundamental importância na 
compreensão do comportamento e efetividade da organização.Comércio Varejista: 
Este ramo de comércio está em grande crescimento, com isso, os varejistas 
começam a reconhecer a importância dos colaboradores para o crescimento da 
organização, começam a investir pesado em treinamentos e capacitação para seus 
funcionários, para recuperar o tempo perdido. Com o seu crescimento, a empresa 
necessita de funcionários bem treinados e mais qualificados para ocuparem os mais 
diversos cargos que a empresa oferece, além do mais é preciso manter dentro da 
organização funcionários motivados.Setor de vestuário: O comércio da moda é 
fortemente marcado pela diversidade, seja de estilos, de variedades e conceitos. 
Fato que exige do comércio varejista de vestuário posicionamento e estratégias. 
Implementação do programa de motivação e clima organizacional: Realização de 
atividades que envolveram as seguintes questões: Interação do grupo com objetivos 
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de ressaltar qualidades entre os participantes, melhorando a socialização da equipe; 
Desenvolvimento do relacionamento entre os participantes, a comunicação e o 
relacionamento interpessoal. Conclusões: No presente artigo pesquisou-se e 
associou-se conceitos e definições sobre a gestão de pessoas, comportamento 
organizacional, psicologia empresarial, ergonomia e clima organizacional, mostrando 
assim, como é importante ter um funcionário comprometido com a empresa. Foi 
proposto e implementado um programa motivacional e de integração dos 
funcionários, avaliando-se esse programa como uma válida ferramenta de gestão de 
pessoas. 

Palavras-chave: Motivação. Integração. Organização. Pessoas. 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO METODOLOGIA PARA A APRENDIZAGEM: 
RELATOS CONSTRUÍDOS E VIVIDOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Samantha Büchner da Cruz Reinaldi228 
Kátia Schuhmann Zílio229 

Jeanine Rodermel230 

RESUMO: Introdução: As histórias fazem-se presentes na cultura dos sujeitos há 
muito tempo. E o ato de ouvi-las e contá-las tem diversos significados, estando ela 
relacionada ao zelo, à afetividade, ao desenvolvimento da identidade, da 
imaginação, à capacidade de ouvir os outros, de expressar-se e também ensinar e 
aprender. Objetivos: Analisar as contribuições da formação continuada em 
contação de história na prática pedagógica dos professores do município de 
Brunópolis no ano de 2013 – 2014. Materiais e métodos: A pesquisa de caráter 
exploratório, com ênfase bibliográfica na temática de leitura e literatura infantil, assim 
como formação de professores. Como técnica de coleta de dados optou-se pelo 
questionário a fim de realizar triagem dos professores para os quais haverá 
solicitação da técnica de coleta história de vida. Resultados: Como resultado 
preliminar já ocorreu a aplicação do questionário fechado de triagem que serviu para 
selecionar os professores que narrarão histórias de vida relacionadas à prática 
pedagógica influenciada pela contação de história no curso de formação. 
Conclusões: As primeiras conclusões demonstram, a partir do questionário, que os 
professores tiveram o seu primeiro contato com contação de histórias na 
capacitação oferecida no ano de 2013 e 2014. Além disso, também se verificou 
baixa frequência de leitura das professoras o que pode incidir preliminarmente no 
incentivo à leitura dos seus alunos. Segue ainda, após a triagem, coleta e análise a 
partir de história de vida tentando interpretar as possíveis contribuições de um curso 
de formação em contação de história na prática pedagógica e quiçá na vida pessoal 
de leitura. 

Palavras-chave: Contação de história. Leitura. Formação continuada. 
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ANÁLISE DOS PROCESSOS DE COMPRAS NO SETOR PÚBLICO  

Thaís Wildner231 
Tainara Vizzotto232 

Emerson Begnini233 
Maristela Heinen Gehelen234 

Cristiane Zucchi235 

RESUMO: Introdução: O estudo foi realizado na Secretaria de Desenvolvimento 
Regional - SDR no município de Seara - SC, a qual é um órgão administrativo 
descentralizado do Governo do Estado de Santa Catarina. Este tipo de órgão tem 
por objetivo regionalizar decisões relativas ao planejamento e execução de políticas 
públicas e de desenvolvimento econômico da região. A pesquisa tem como foco um 
assunto muito utilizado, não muito explorado, mas de importante viabilidade na área 
pública: as licitações e os contratos administrativos, regulados pela lei 8.666/93, 
constantes na aquisição e contratação de serviços, com o objetivo de selecionar a 
melhor proposta, entre aquelas apresentadas pelos interessados num certame. 
Objetivo: Analisar a conformidade dos processos de compras no setor público em 
relação à legislação pertinente. Materiais e métodos: A pesquisa caracteriza-se 
como exploratória, uma vez que se utiliza de um estudo de caso para a resposta ao 
objetivo geral. Como ferramenta de coleta e análise de dados, a pesquisa 
caracteriza-se por análise documental qualitativa. As informações coletadas têm 
como fonte o Sistema de Compras e Licitações da Secretaria, software utilizado para 
registros de todas as compras e licitações do Estado. O estudo contempla diversas 
modalidades de compras utilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional de 
Seara - SC representativas dos anos de 2012 e 2013. A amostra dos processos de 
compras analisada foi selecionada aleatoriamente e é composta por 08 processos. 
Para a coleta de dados foram selecionados check-lists já utilizados por diferentes 
órgãos do poder público em diferentes regiões do Brasil, os quais foram adaptados 
de acordo com a necessidade específica deste estudo. Resultados: O levantamento 
dos dados foi realizado nos períodos de 2012 e 2013, num total de 41 licitações, 20 
em 2012 e 21 em 2013. Para um melhor entendimento, os dados coletados foram 
separados por tipos, sendo possível identificar os tipos de compras mais utilizados. 
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Pelos resultados demonstrados na pesquisa, é possível concluir que o processo de 
compras mais utilizado pela secretaria no período de 2012 e 2013 é o pregão 
presencial; e pelo checklists, um estudo mais aprofundado, percebe-se de fato que 
cumprem a legislação. Conclusões: O artigo desenvolvido faz uma abordagem 
acerca de aspectos pertinentes à Contabilidade Pública, sua relação com a lei de 
licitações, descreve as modalidades de licitações utilizadas pelo ente público, 
demonstrando que através das licitações busca-se obter economia financeira, 
eficiência e principalmente transparência nas negociações dos bens e serviços 
adquiridos pela administração. Desta forma, pode-se constatar que a pesquisa 
alcançou o objetivo proposto: entender as modalidades mais utilizadas pela SDR de 
Seara. Pôde-se verificar ainda que a maioria dos processos atende quase que 
integralmente à Legislação vigente uma vez que apenas alguns itens contemplados 
nos check-lists não constavam nos processos 

Palavras-chave: Contabilidade Pública. Modalidades de Compras. Estágios da 
Despesa Pública. 
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IDOSO: DOENÇAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Silvio Sauer236 
Esvaldo Antunes237 

RESUMO: Este estudo tem como tema o idoso: doenças e suas consequências, à 
exclusão familiar pode acontecer em condições muito distintas na vida do ser 
humano. Dessa forma, entende-se por exclusão familiar uma situação vivenciada 
pelo homem que pode decorrer de múltiplos fatores, como ausência da convivência 
social, dificuldades relacionadas à convivência familiar, inexistência de família e de 
parentes, relações conflituosas vividas ao longo da vida nos grupos de 
pertencimento; dificuldades estabelecidas nos relacionamentos sociais, 
incapacidades funcionais e perda total de autonomia. A exclusão do idoso pode lhe 
desencadear doenças que os debilitam? Objetivo Geral: Identificar as possíveis 
consequências da ausência familiar para a saúde física e mental do idoso excluído 
em comparação aqueles idosos que recebem visita familiar regular de um lar para 
idosos de um município do planalto norte catarinense.Objetivos Específicos:Verificar 
as principais doenças presentes nas pessoas acima de 60 anos moradoras do lar de 
idosos relacionado com a frequência da visita familiar;Relacionar a saúde mental 
das pessoas acima de 60 anos tendo por base  a escala geriátrica; Comparar a 
adesão ao auto cuidado de higiene, alimentação, tomada de medicamentos, 
atividade física entre aqueles idosos que recebem visita familiar e os que não 
recebem.Materiais e  Métodos: esta pesquisa tem caráter qualitativo-quantitativo , 
descritiva, abrangendo 58 idosos em uma instituição de moradores . Através de 
entrevistas com os moradores  e seus familiares está sendo realizando busca em 
prontuários sobre as patologias e as  medicações  a que faz uso prescrita pelo seu 
medico. Após concluída a pesquisa de campo, as respostas serão sistematizadas e 
analisadas e apresentado em gráficos, quadros ou tabelas.Resultados:até o 
presente momento foi entrevistados 58 moradores, 55,17%(32) do gênero feminino e 
44,83%(26) masculino, a incidência maior das patologias encontradas são do sexo 
femininos e nem todos recebem visitas. As patologias maior índice dos moradores 
são 45 idosos com a problemas cardiocirculatório desses 37 algum sinal de 
depressão avaliando com a escala geriátrica Yesavage, 4 sistema respiratórios, 04 
dificuldades visual e 05 com auxilio para sua mobilidade. Todos fazem uso de 
medicação. Obtendo uma conclusão previa de que os entrevistados que residem na 
instituição apresentam um grau de depressão como ausência da convivência social, 
dificuldades relacionadas à convivência familiar, inexistência de família e de 
parentes, relações conflituosas vividas ao longo da vida nos grupos de 
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pertencimento; dificuldades estabelecidas nos relacionamentos sociais, 
incapacidades funcionais e perda total de autonomia. 

Palavras-chave: Idosos. Medicação. Família  
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O ESTUDO NO CÁRCERE: POLÍTICAS EDUCACIONAIS VOLTADAS A 
RESSOCIALIZAÇÃO E GARANTIA DE DIGNIDADE HUMANA DO 

ENCARCERADO  
Jilia Diane Martins Boldori238 

Sandro Luiz Bazzanella239 

RESUMO: Introdução: Partindo do pressuposto de que toda proposta de 
desenvolvimento regional deve buscar a melhoria da qualidade de vida dos 
indivíduos, eliminando carências básicas, a educação, como direito social, deve ser 
garantida a todos, incluindo aqueles que se encontram em situação de privação de 
liberdade. Em que pese esta afirmação, dados oficiais demonstram que o nível de 
escolarização dos encarcerados é baixo. Para alterar este quadro, políticas públicas 
educacionais para o sistema prisional são criadas. Objetivos: A presente pesquisa 
tem como objetivo identificar e analisar as políticas educacionais direcionadas ao 
cárcere, e sua conformidade com os fins da execução penal e dos objetivos do 
desenvolvimento regional. Materiais e métodos: A pesquisa se deu por meio de 
busca das leis que regulamentam as políticas educacionais nos sistema carcerário, 
bem como através da pesquisa em livros e artigos relacionados ao tema proposto, e 
também em sites que trazem dados oficiais sobre o assunto. Resultados: Foi 
possível identificar, como políticas educacionais que afetam o sistema carcerário, a 
obrigatoriedade da oferta do ensino regular dentro do cárcere, que deverá atender a 
todos, considerando, ainda, as peculiaridades dos educandos do sistema carcerário, 
já que trata-se de público jovem e adulto, privado de liberdade, bem como 
considerando o espaço em que deverá ser ofertada a educação, buscando 
profissionais qualificados para tanto, em um ambiente de ensino adequado. Outra 
política educacional referente ao cárcere é o instituto da remição pelo estudo, que 
por muitos anos não foi legalmente regulamentado, prevalecendo o entendimento 
jurisprudencial de sua possibilidade. Alterando esta situação, desde o ano de 2011, 
por disposição legal, a remição pelo estudo foi implantada e devidamente 
regulamentada. Ampliando esta possibilidade, universalizando o acesso ao instituto 
da remição para aqueles que ainda não eram alcançados pela oferta de ensino 
regular no sistema carcerário, em 2012 foi possibilitada a remição da pena pela 
leitura de obra literária, clássica, científica ou filosófica. Conclusões: Em que pese 
estas políticas educacionais que afetam o sistema carcerário, o nível de 
escolarização daqueles que se encontram encarcerados ainda é baixo, conforme 
dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça, mostrando a necessidade de se 
efetivar as políticas educacionais neste ambiente de privação de liberdade, uma vez 
que a letra fria da lei, sozinha, não é capaz de alterar a realidade carcerária, 
carecendo de atenção do Poder Público e da Sociedade em geral. 

Palavras-chave: Educação. Sistema carcerário. Políticas educacionais. 
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O SUJEITO ALUNO E AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DA AUTORIA NO 
PROCESSO DE BUSCA/PESQUISA DA/NA INTERNET 

Katia Cristina Schuhmann Zilio240 

RESUMO: Introdução: Este trabalho diz respeito à pesquisa de doutorado em 
Ciências da Linguagem que pretende compreender o processo de escolhas do 
sujeito em uma pesquisa, quer seja escolar ou não, coloca a questão de autoria 
como eixo mobilizador a ser discutido e analisado à luz da análise do discurso. 
Pesquisar e refletir como se dá a pesquisa, a circulação da informação e como ela 
se transforma em conhecimento é importante para uma sociedade que, cada vez 
mais, acolhe informações. O processo de identificação da informação e os 
procedimentos de pesquisa que atuam para a construção do conhecimento são 
relevantes para formação da autonomia do aluno leitor-autor. Objetivos: Analisar 
discursivamente o processo de pesquisa/ busca em turmas de quinto ano de duas 
escolas públicas, para posteriormente propor uma prática que possa tornar mais 
refletida e qualificada a pesquisa nas escolas envolvidas Analisar as condições de 
produção da autoria quando se estabelece a busca por um tema (prática de 
pesquisa escolar). Materiais e métodos: O objetivo de que se vale esta pesquisa é 
de apresentar procedimentos de pesquisa/busca do sujeito aluno, por meio de uma 
análise discursiva, visando à qualificação dessa prática.  A investigação se deu com 
alunos matriculados em duas escolas de ensino básico no quinto ano escolar. As 
escolas fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) e foram selecionadas por apresentarem IDEB inferior às outras do município. 
A coleta de dados foi realizada pelas acadêmicas do curso de Pedagogia, que 
desenvolveram experiência de docência nas duas escolas, em três turmas de quinto 
ano do ensino fundamental, com um projeto “Formação docente: tecnologia e 
interdisciplinaridade”. Foram filmadas as abordagens de pesquisa dos alunos na 
internet e com materiais escritos (livros, revistas, etc) e analisado  a partir da AD 
(análise de discurso). Resultados: Os resultados são ainda preliminares se 
restringindo à primeira coleta com filmagem da trajetória do aluno em pesquisa na 
internet com a temática qualidade de vida e também em materiais escritos. Os 
caminhos escolhidos pelos estudantes já revelam  desconhecimento de 
procedimentos de pesquisa e dificuldades em compreender como se estabelece a 
ordem dos sites no buscador. Já no material escrito o aluno pareceu estar mais à 
vontade caracterizando uma atividade cotidiana da escola. Conclusões: As 
primeiras conclusões demandam pensar um sujeito escolarizado que diante da 
temática a ser pesquisada esperava instruções assim como o esperado por sujeitos 
inseridos no discurso pedagógico. Ao enveredar pelos títulos não conseguia 
diferenciar um anúncio de um site de informações que lhe poderiam ser úteis. O fato 
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de buscar a informação sem muita interferência da professora causou estranheza e 
imobilizou alguns alunos no primeiro momento. Apesar da busca na internet, houve 
anotações em caderno o que caracteriza o que chamamos de novo –velho.  

Palavras-chave: Análise do discurso. Pesquisa. Autoria. 
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TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO NA MÍDIA IMPRESSA: CONDIÇÕES DE 
PRODUÇÃO DE UM DISCURSO 

Ana Julia Moraes241 
Katia Cristina Schuhmann Zilio242 

RESUMO: Introdução: O discurso é parte fundamental da constituição do homem 
como um ser social e pensante, ele é carregado de sentidos e ao mesmo tempo em 
que é significado pelo homem, ele o significa. Este trabalho tenta compreender como 
ocorre o discurso da educação na mídia brasileira, fazendo um recorte à utilização 
do vocábulo tecnologia relacionado à educação, que hoje no contexto histórico e 
social atual do Brasil, é tomado como a panacéia de todas as adversidades que 
acometem a educação. Objetivos: Compreender o discurso da mídia a partir dos 
vocábulos tecnologia e educação, selecionar o corpus de análise a partir do tema 
abordado e analisá-lo à luz da AD. Materiais e métodos: O corpus deste trabalho 
que é nosso material de análise é formado por três reportagens da Revista Veja. 
Para a sua realização, será utilizada como metodologia a análise de discurso, visto 
que este tipo de análise considera os dispositivos analíticos e teóricos que são 
responsáveis para que se compreendam os discursos que estão no texto.  
Resultados: Os resultados preliminares ventilam que, grande parte dos textos, 
trazidos pela mídia, trazem a tecnologia como redentora dos problemas da 
educação e que, ao circular nas reportagens, ambos os vocábulos “tecnologia e 
educação” pretendem demonstrar um ar de modernidade e de solução para os 
problemas que o setor educacional enfrenta. Conclusões: São importantes novas 
investigações e análises que dizem respeito à relação de tecnologias e educação, 
visto que ambas podem configurar significados distintos daqueles veiculados nas 
reportagens. Sabe-se que a tecnologia é importante instrumento em qualquer área 
e, na educação, não é diferente. No entanto, sozinha, não reverberará em grandes 
modificações. 

Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Análise de Discurso. 
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MARKETING PESSOAL VERSUS SUCESSO PROFISSIONAL – UMA ANÁLISE 
NO SETOR BANCÁRIO CURITIBANENSE 

Vanessa Danielle Almeida243 
Ana Paula Della Giustina244 

RESUMO: Introdução: Tido por muitos como uma ferramenta para se alcançar o 
sucesso profissional, o marketing pessoal engloba uma série de tendências e 
técnicas que visam o aprimoramento pessoal e profissional. Vários fatores 
diferenciam os profissionais nas mais diversas áreas. Nesta fase o conhecimento 
pode ser crucial para a sobrevivência e conquista de melhores cargos e posições, 
portanto, é importante aprimorar as competências necessárias a fim de trabalhar na 
direção do desenvolvimento profissional e pessoal. Objetivos: Descobrir quais as 
competências pessoais e profissionais mais valorizadas no setor bancário, e se 
essas competências são natas ou adquiridas. Materiais e métodos: Tratou-se de 
uma pesquisa descritiva, bibliográfica e de campo, onde se aplicou 30 questionários 
com 11 perguntas, aos bancários curitibanenses, através de amostragem acidental, 
de forma não probabilística. Os dados foram analisados quantitativamente, 
utilizando-se o software Sphinx Léxica. Resultados: Analisando-se o contexto do 
mercado de trabalho, o profissional  necessita ter competências necessárias para 
manter-se ativo e valorizado.  Com a pesquisa concluiu-se que as competências 
técnicas podem ser aprimoradas através de educação formal, treinamentos e 
experiência profissional. O marketing pessoal deve ser utilizado como ferramenta 
para valorizar as competências técnicas. Algumas competências são mais 
valorizadas do que outras e são essas as que devem ser mais 
aperfeiçoadas.Portanto, nada melhor que o conhecimento e uso do marketing 
pessoal para alavancar a carreira profissional. Todo profissional, para ter sucesso, 
precisa que seu valor seja percebido por seus superiores e pelo mercado, e a 
melhor forma de conquistar isto é através do aperfeiçoamento constante. Surge 
então à necessidade das empresas capacitarem seus profissionais, reciclando-os. 
Ao mesmo tempo surge a consciência, na qual o profissional é o responsável pela 
gestão de sua carreira e por explorar suas competências. A elevação da 
escolaridade e o crescimento dos investimentos com treinamento e formação 
constituem-se indicadores desta realidade. Embora nem sempre se estabeleça uma 
relação positiva entre índices de escolaridade e elevação da qualificação e/ou 
ascensão profissional. Não há como negar que as mudanças no trabalho bancário, 
produzam um profissional com mais conhecimento e iniciativa em termos de 
desempenho, o que se traduz em maior qualificação. Conclusões: Vivemos em 
sociedade e precisamos demonstrar competências esperadas nas mais diversas 
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áreas. Nada mais útil e eficaz do que o conhecimento e o uso do marketing pessoal 
a fim de alavancar a carreira profissional. São inúmeros os programas de televisão, 
revistas e jornais que trazem o marketing pessoal em suas matérias. É um tema 
atual, e sua relevância justifica-se por si só. O que talvez seja importante destacar é 
que o problema, há décadas debatido, sobre a qualificação, parece tornar-se menos 
relevante diante da emergência de novos problemas como a crescente 
intensificação do ritmo de trabalho, a extensão da jornada de trabalho; a pressão por 
treinabilidade, no sentido de que o funcionário torne-se responsável por sua 
empregabilidade. 

Palavras-chave: Marketing pessoal. Competências. Setor bancário. 
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PROJETO DE APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE RIO NEGRINHO 

Vanessa Müller245 
Érico Charles Souza246 

Sabrina Talita Oliveira247 

RESUMO: Sinalizar é muito mais que identificar determinados locais e indicar 
possíveis rotas a seguir. A sinalização, quando bem planejada e desenvolvida, 
marca positivamente o local em que está presente. Neste sentido, um projeto de 
sinalização deve priorizar reconhecimento de locais, a identificação fácil e legível, a 
possibilidade de rotas, de organização e a preocupação em bem informar. Tal 
necessidade foi percebida no município de Rio Negrinho, já que a cidade possui 
muitos pontos turísticos, assim recebendo, anualmente, muitos turistas. Por isso, 
este estudo tem por objetivo apresentar a configuração da sinalização turística de 
Rio Negrinho, desenvolvida por acadêmicos do Curso de Design. O presente 
trabalho partiu da seguinte problemática: Como através de fundamentos do Design 
Gráfico e Wayfinding é possível desenvolver um projeto de sinalização para os 
principais pontos turísticos da cidade, valorizando a cultura local e adicionando 
elementos gráficos identitários, legíveis e contemporâneos? A partir deste enfoque, 
trabalhamos em um sistema de wayfinding, com a preocupação de valorizar a 
identidade local; usar pontos de referência; criar rotas de acesso fáceis e simples de 
trafegar. A metodologia projetual utilizada tem base no livro Signage and Wayfinding 
Design: A Complete Guide to Creating Environmental Graphic Design Systems de 
Chris Calori (2007). Rio Negrinho é uma cidade culturalmente europeia, reflexo disso 
está fortemente identificado nas pessoas, na arquitetura, nos costumes e 
gastronomia. Sua atividade econômica voltada, principalmente, para o 
beneficiamento da madeira. Entre seus pontos turísticos de maior destaque 
podemos citar o passeio de Maria Fumaça, a prefeitura municipal, a chaminé da 
extinta Móveis Cimo, o Museu municipal Carlos Lampe, a Praça do Avião e o 
Seminário São José. Além de anualmente acontecer o Natal Encantado, celebração 
e decoração natalina que enfeita o centro municipal e proporciona comemorações 
de reflexão e paz. Partindo das potencialidades e eventos que movimentam o 
turismo local constantemente,  percebeu-se a necessidade de uma sinalização para 
o munícipio que além de facilitar o acesso, tivesse traços característicos e 
identitários da localidade. Os resultados alcançados consistem em: totens principais 
de indicações de rumos a seguir e também de totenzitos pontuais, identificando os 
pontos turísticos. Os totenzitos de localização possuem medidas de 1,5 m de altura 
e os totens principais com 2 m de altura. A estrutura de ambos os totens apresenta 
detalhe em madeira, matéria-prima característica da cidade, que alavancou o 
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município como uma região que pertence ao Pólo Moveleiro Catarinese. Os totens 
contaram com cortes em ângulos, que remetem à arquitetura alemã. O layout 
adotado para as placas tem inspiração no Flat Design, linguagem gráfica mais clean 
e moderna. Os pictogramas foram todos desenvolvidos com exclusividade, 
ressaltando os pontos turísticos. As cores adotadas são contrastantes e ressaltam 
particularmente cada local. Visando a facilidade de identificação de locais e acessos 
pelo município, criou-se também uma planta identificando todas as rotas com as 
suas devidas cores, estes mapas foram anexados aos totens principais.  

Palavras-chave: Sinalização. Rio Negrinho. Pontos turísticos. 
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A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E O TRABALHO INFANTIL – CAUSAS E 
CONSEQUÊNCIAS DA EXPLORAÇÃO  

Denise Cristine Borges248 

RESUMO: Introdução: O ordenamento jurídico brasileiro apresenta uma legislação 
protetiva moderna e abrangente, entretanto, em sentido contraposto, a realidade 
social expõe crianças e adolescentes à inserção precoce no mercado de trabalho. O 
trabalho infantil traz consequências irreversíveis ao desenvolvimento sadio de 
crianças e adolescentes, suprimindo uma das mais belas fases da vida, além de 
impossibilitar uma melhoria de vida através do estudo e da qualificação profissional. 
Objetivo: O presente estudo tem por objetivo verificar as causas e consequências 
do trabalho infantil bem como abordar a legislação protetiva da criança e 
adolescente. Métodos: A metodologia empregada fundamenta-se na dialética 
proposta por Hegel, será de perfil qualitativo. Quanto ao tipo de pesquisa é 
descritiva. O instrumento de coleta de dados foi realizado através de fichamento de 
fontes secundárias oriundos de pesquisa bibliográfica. Resultados: Além da 
previsão constitucional do artigo 227, que prevê ser dever do “Estado, da família e 
de toda sociedade” a proteção de  crianças e adolescentes, em 1990 foi editada a 
Lei 8.069, que adotou a doutrina da “proteção integral”. Em que pese à existência de 
um Estatuto especializado na proteção dos direitos de crianças e adolescentes, 
ainda verifica-se o confronto daqueles que acreditam na ideologia do trabalho. O 
problema está associado, embora não esteja restrito, à pobreza, à desigualdade e à 
exclusão social existentes no Brasil, mas outros fatores de natureza cultural, 
econômica e de organização social da produção respondem também pelo seu 
agravamento. Há, de forma regionalmente diferenciada no país, uma cultura de 
valorização do trabalho que insere crianças na força de trabalho com o objetivo de 
retirá-las do ócio e da possível delinquência. Essa cultura do trabalho entende ser 
muito mais vantajoso para a criança ter seu tempo preenchido com a inserção 
precoce no mundo do trabalho, do que destiná-lo ao imaginário infantil composto por 
períodos de ócio e brincadeiras. A educação foi relegada a um segundo plano por 
não ser direcionada de forma direta e exclusiva ao exercício de uma função na 
cadeia produtiva. Conclusões: Apesar da pobreza configurar uma das principais 
causas do trabalho infantil, não se pode deixar de lado toda uma cultura de 
exaltação ao trabalho, de onde extrai-se a falsa necessidade de educar crianças e 
adolescentes através do trabalho. Os programas de implemento de renda, que 
reduzem a pobreza e incentivam a escolarização são boas alternativas para a 
redução da exploração de crianças e adolescentes, porém, isoladamente não 
conseguem surtir efeitos positivos. Talvez, essa concepção de que o trabalho 
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enobrece a pessoa desde a tenra idade, seja mais complicada de ser extirpada da 
sociedade do que a própria pobreza, demandando um árduo trabalho de 
conscientização dos núcleos familiares e de toda a sociedade.  

Palavras-chave: Trabalho infantil. Legislação. Causas e consequências do trabalho 
infantil.  
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PEDAGOGIA DO ESPORTE, SEGUNDO GARGANTA E GRAÇA. 

Anderson Bonette249 
Dilma Olescovicz250 
Dijanina Moreira251 

Rosane Estirle252 
Mateus Wengerkievicz253 

Renata Pillecco254 
Alessandra Lúcia de Souza255 

 
RESUMO: Introdução: O processo pedagógico de desenvolvimento da teoria dos 
Jogos Desportivos Coletivos, com diferentes abordagens e metodologias. No ensino 
aprendizagem dos traços fundamentais da cooperação e a inteligência 
(Garganta,1995).Objetivo: Expor o Método Pedagógico dos Jogos Desportivos 
Coletivos. Métodos: A metodologia empregada fundamenta-se na dialética proposta 
por Hegel, será de perfil qualitativo. Quanto ao tipo de pesquisa é descritiva. O 
instrumento de coleta de dados foi realizado através de fichamento de fontes 
secundárias oriundos de pesquisa bibliográfica. Resultados: Os jogos são 
imprevisíveis e aleatórios, dinâmicos e complexos, é impossível determinar seus 
acontecimentos. Uma característica dos jogos; é o confronto entre duas equipes-
cooperação-oposição envolvendo regulamentos com objetivos específicos marcar 
gols. Existe uma relação de cooperação entre jogadores da mesma equipe inter-
relação com jogadores oponentes (Garganta,1995;1996;2002). A equipe apresenta 
uma totalidade em constante construção, ações individuais e coletivas, influindo 
sobre o todo num processo de cooperação e oposição. Para Garganta a bola é o 
elemento característico do jogo com a qual as equipes conseguem atingir seus 
objetivos, espaço de jogo, confronto, alvo a ser atacado com regras e respeito entre 
as equipes. Para Bayer o aluno tem que descobrir as características funcionais e 
estruturais do jogo para perceber as semelhanças existentes em suas unidades 
complexas. Garganta ainda cita que os JDCs são uma unidade complexa e 
dinâmica, não pode ser isolada, mesmo sendo reduzidos tem que manter as 
características essências de cooperação-oposição a finalização e atividade lúdica. 
Para o autor o referencial é o aluno atleta não desfazer da capacidade cada jogador 
com seus dons e habilidades mas ressalta a importância da tática e da técnica. A 
construção sequenciada do ensino e aprendizagem continuado podem ser 
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organizados da seguinte forma: Jogo Anárquico: fase de dificuldade de 
compreensão do jogo. Descentralização: compreende mais prevalece a 
comunicação verbal. Estruturação: entende as funções do jogo, espaço da quadra, 
comunicação não verbal mas gestual. Elaborada: estratégicas e tática coletivas com 
capacidade de comunicação motora. A compreensão do ensino aprendizagem esta 
ligada ao entendimento: do o que, quando e porque as situações do jogo. Como: 
Ação motora demonstrando as habilidades de cada aluno na dimensão da eficiência 
da eficácia e da adaptação. O autor também privilegia o ensino dos JDCs em um 
ambiente variável solicitando várias formas de execução a partir das situações 
elaboradas no jogo. No entanto para que exista um processo de ensino 
aprendizagem organizado apresenta três referencias: Progressão, refinamento e 
aplicação. O professor é o agente principal desse processo, estando sobre ele a 
responsabilidade de intervir energicamente no jogo, levando o aluno a desenvolver a 
capacidade de jogo, para que nele possa participar ativamente. Conclusão: 
Segundo Graça o professor é responsável em descobrir o talento de cada aluno e 
auxilia-lo a desenvolver seus dons e habilidades, para tanto compreender o jogo, 
organizacional e funcional.  

Palavras-chave: Jogos Desportivos. Coletivos, Ensinamento Tático. 
Reconhecimento individual dos jogadores. 
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INCIDÊNCIA DE LESÕES EM MOTOCICLISTAS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE 
TRÂNSITO ATENDIDO PELO SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR 

Giovano Maia256 
Jaqueline Sueli Horodeski257 

RESUMO: Introdução: O número crescente de condutores de motocicletas favorece 
acidentes de trânsito ocasionando muitas vezes lesões irreversíveis, necessitando 
planejamento e estratégias de prevenção dos acidentes de transportes para 
subsidiar a organização do serviço de emergência. Objetivos: Investigar a 
incidência de lesões sofridas por motociclistas envolvidos em acidentes de trânsito, 
identificar as principais lesões ocorridas nesses motociclistas, substanciar 
justificativa para treinamentos específicos, em atendimento pré-hospitalar, voltados 
para o atendimento das principais lesões apuradas, oferecer aos administradores de 
serviço pré-hospitalar e hospitalar de emergência, perspectivas de onde se faz mais 
necessário investimento em recursos materiais e pessoais, nos casos de acidentes 
com motos, identificar o perfil relacionado a tendência de acidentes de trânsito com 
motociclistas. Materiais e métodos: Foi realizada coleta de dados criteriosa em 
registros dos relatórios de ocorrência dos bombeiros militares no ano de 2013, com 
a autorização de seus devidos comandos, onde foram coletados os principais dados 
para esse estudo conforme o roteiro. Inclusos nesse estudo estão vítimas de 
acidentes de trânsito envolvendo motocicletas, sejam condutores ou passageiros 
atendidos pelo serviço pré-hospitalar fornecido pelo Corpo de Bombeiros. 
Resultados: Foram apurados nesse estudo 234 acidentes com motocicletas 
resultando em 263 vítimas. Foram analisadas 549 lesões corporais em atendimento 
pré-hospitalar. Onde foi investigado e caracterizado o perfil das vítimas de acidente 
de trânsito e a realidade da comunidade para que possa otimizar o atendimento e o 
gerenciamento de recursos. Conclusões: os resultados mostraram a necessidade 
de conhecer a realidade de cada comunidade para adotar ações buscando a 
promoção e prevenção na saúde do motociclista favorecendo assim, sua qualidade 
de vida no trânsito e justificando investimento de verbas públicas em ações, 
recursos humanos e materiais de acordo com as necessidades. 

Palavras-chave: Acidente de trânsito. Motociclista. Lesões. 
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DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE LEITORA  

Suzana Dos Santos Dill258 
Katia Cristina Schumam Zílio259 

RESUMO: Introdução: Sabe-se da importância do desenvolvimento da capacidade 
leitora para o aperfeiçoamento da compreensão do mundo. A ampliação desse 
movimento leitor pode ajudar a capacitar alunos que porventura apresentem 
desinteresse em compactuar do texto a fim de melhorar sua capacidade leitora. A 
universidade necessita compreender, como pesquisadora, a formação de leitores e 
contribuir com ações desenvolvidas para esse fim. Objetivos: Desenvolver a 
reflexão em torno da problemática do ensino da capacidade leitora e suas 
especificidades, discutindo alternativas existentes e possibilidades de integrar teoria 
e prática. Compreender, a partir de pesquisa bibliográfica, os gêneros textuais como 
colaboradores de ações de desenvolvimento da capacidade leitora. Produzir, a partir 
da pesquisa, textos orais, escritos e/ou exposição para demonstração das análises. 
Materiais e métodos: O estudo foi primeiramente bibliográfico para compreensão 
da capacidade leitora e seu desenvolvimento em crianças e adultos. Resultados: 
Como resultado inicial obteve-se o delineamento do conceito de leitura, sua 
importância para o sujeito e o compromisso das instituições para que se desenvolva 
essa capacidade. Conclusões: Compreender o mundo a partir da leitura é uma das 
capacidades que devem ser desenvolvidas pela escola e também pela universidade, 
por isso o incentivo e a apresentação de bons textos é imprescindível para que o 
sujeito queira ler e, acima de tudo, desenvolva-se a partir da leitura, independente 
da idade. 

Palavras-chave: Capacidade Leitora. Leitura. Desenvolvimento. 
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INTERDISCIPLINARIDADE: UMA PROPOSTA DE ENSINO 

 Alessandro Pereira 260 
Kátia Socha de Mello261 

Greissa Leandra Marco262 

RESUMO: Introdução: O ensino universitário desafia os professores com relação a 
novas metodologias. A Universidade do Contestado vem proporcionando a 
interdisciplinaridade como uma nova proposta de divisão do saber para poder 
avançar não somente no ensino, mas também na pesquisa e extensão cumprindo 
assim com seu papel de Universidade. A II Mostra Científica do Curso de Educação 
Física surgiu do Planejamento Curricular Integrado do curso, com intuito de trabalhar 
as disciplinas de maneira integrada. Foram envolvidas as disciplinas de Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório IV (7ª fase), Metodologia da Pesquisa (5ª e 7ª 
fase) e a disciplina de TCC (9ª fase). Objetivos: Desenvolver um trabalho 
interdisciplinar para o curso de educação física; envolver os alunos no processo 
ensino-aprendizagem; propor novas metodologias de ensino. Materiais e métodos: 
Primeiramente foram efetuadas reuniões com o colegiado para definição das 
metodologias a serem trabalhadas nas disciplinas do curso, definiu-se a II Mostra 
Científica da Educação Física. No decorrer das aulas os professores das disciplinas 
envolvidas trabalharam nas suas turmas expondo através do plano de ensino e 
plano de aula as atividades que deveriam ser desenvolvidas. Foram feitas as 
orientações, registros e ajustes necessários para que o evento acontecesse. A 
organização da Mostra foi construída no decorrer do primeiro semestre de 2014 
onde os professores e alunos das fases envolvidas foram os atores principais do 
contexto. Resultados: A II Mostra aconteceu nos dias 21 a 26 de julho de 2014. As 
atividades e responsabilidades foram distribuídas através de um projeto de extensão 
e de ensino. Alunos da 7ª fase organizaram a Mostra (Abertura- composição de 
mesa, decoração do espaço, contato com palestrante, horários de apresentação de 
TCCs, exposição de banners e organização dos horários da apresentação dos 
artigos dos bolsistas do artigo  170); Alunos da 5ª e 7ª fase exposição  dos projetos 
de pesquisa desenvolvidos na disciplina de Metodologia da Pesquisa no formato de 
banner . Foram estipulados prazos para entrega do material; Alunos da 9ª fase, 
apresentaram os TCC´s e avaliaram os banners dos demais alunos; Alunos bolsistas 
do Artigo 170 apresentaram seus projetos de pesquisa, compreendendo as 
atividades de ensino do curso. Como atividade de extensão foi proposto um Curso 
de Badminton com uma professora da Federação Catarinense de Badminton do qual 
participaram professores da rede municipal, estadual de ensino e acadêmicos do 
curso de educação física. Conclusões: A interdisciplinaridade permite a execução 
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de atividades voltadas a ensinagem e aprendizagem muito significativas do ponto de 
vista didático, pois faz com que o aluno seja inserido na proposta pedagógica 
tornando-se parte fundamental do processo. O fato de planejar em conjunto faz com 
que os professores percebam a diversidade encontrada no mundo da educação e 
aprendam construir coletivamente, sinalizando para uma universidade participativa e 
decisiva na formação do sujeito social perpassando todos os elementos do 
conhecimento, pressupondo a integração entre eles. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Educação Física. Metodologia de ensino. 
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ANÁLISE DOS NÍVEIS DE ANSIEDADE PRÉ- COMPETITIVA DA EQUIPE SUB 17 
MASCULINO DE FUTSAL DA ASSOCIAÇÃO MARCOS OLSEN 

Cícero Antônio Cardoso263 
Marcos Adelmo Reis264 

 
RESUMO: Introdução: O grau de ansiedade é relativamente variável, podendo 
aumentar ou diminuir e uma competição de acordo com a exigência da tarefa a que 
o indivíduo está sujeito. Objetivos: Verificar os níveis de ansiedade pré-competitiva 
dos atletas de Futsal da equipe sub 17 da Associação Marcos Olsen, da cidade de 
Caçador – SC. Materiais e métodos: A amostra foi constituída por 15 atletas 
pertencentes à equipe sub-17 da Associação Marcos Olsen da cidade de Caçador - 
SC, que estão representando o município no Campeonato Estadual de Futsal. Foi 
utilizado o questionário SCAT (Teste de Ansiedade Competitiva). A coleta de dados 
foi feita antes do inicio do Campeonato estadual, realizado em Lages –SC. 
Resultados: Os resultados encontrados indicam que a 66,7% dos atletas 
praticantes da modalidade de futsal da Associação Marcos Olsen apresentaram um 
nível médio de ansiedade, seguido pela ansiedade alta, com 26,7% dos atletas e, 
com um nível de ansiedade baixa, 6,6% dos atletas analisados. Conclusões: 
Observa-se que houve predominância de ansiedade média nos atletas analisados, 
sendo que possivelmente o presente resultado se relaciona com tempo de prática e 
experiência dos atletas na modalidade de futsal e o número de competições que 
esses atletas já participaram. Autores colocam que o nível médio de ansiedade é 
considerado ideal para um desempenho adequado, pois, assim, a atenção do atleta 
tem seu foco direcionado somente para uma tarefa especifica. 

Palavras-chave: Ansiedade. Futsal. Competição. 
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PROJETO GRÁFICO: UM ESTUDO PARA O REDESIGN DA MARCA PALEMA 

Vanessa Müller265 
André Schlemmer266 

RESUMO: As marcas são um conjunto de elementos gráficos que representam 
visualmente e de forma sistematizada um nome, ideia, produto, empresa, instituição 
ou serviço. As marcas são componentes representativos das corporações perante a 
vida dos consumidores, ou seja, veículo comunicativo na relação 
empresa/consumidor. Com isso, podemos dizer que vivemos em um mundo cada 
vez mais visual e repleto de significados que identificamos e desenvolvemos 
sentimentos de atração e interesse. De modo que precisamos conceber marcas que 
ganham destaque e se diferenciam dos concorrentes, tudo para conquistar e 
direcionar a percepção do consumidor. Sob estes aspectos, surgiu o objetivo do 
estudo – projetar o redesign da marca Palema, empresa do ramo de espumas e 
colchões, situada na cidade de São Bento do Sul – SC. A Palema Colchões e 
Espumas atua desde 2001 e sua marca é formada pela junção das iniciais dos 
nomes e sobrenome da Família Panneitz, desenvolvida na versão inicial com 
tipografia Cooper Black, na cor preta, acompanhado com fundo, por um elemento na 
cor caramelo. O redesign da marca foi motivado pelas dificuldades encontradas com 
a cor caramelo, e também pelas novas metas da empresa. Além disso, a empresa 
tem por meta alterar o nome para Palemax, acrescentando a letra X para diferenciar 
o nome e projetar a marcar em constante crescimento, multiplicador de qualidade e 
bem estar. Como também, é característico das empresas fabricantes de espumas e 
colchões apresentarem o X no final da marca, passando a sensação de flexibilidade, 
máximo conforto. Afim de solucionar o problema e representar a mudança, foi 
desenvolvido o redesign da marca, que apresenta uma coloração azul clara, com 
tipografia e fundo arredondados, transmitindo as características de leveza, conforto, 
delicadeza e maciez. Para a nova concepção foi desenvolvido uma significação 
através de inspirações nos produtos da empresa, seus formatos, o toque, o 
matelassê e também referências ao mundo dos sonhos, que trazem momentos de 
nostalgia, de lembranças boas e tranquilidade. A cor azul clara empregada na marca 
representa calma e responsabilidade. Também é refrescante e amigável, capaz de 
transmitir paz e relaxamento. A tipografia foi desenhada exclusivamente para a nova 
marca, com formato arredondado, carrega em sua identidade semântica à sensação 
de conforto, delicadeza e maciez dos colchões. O fundo da marca foi inspirado na 
forma de travesseiro e deve ser aplicado com a tipografia nos casos em que a 
legibilidade da marca fique comprometida. Portanto, o redesign da marca possibilita 
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e alcança os objetivos estipulados pela empresa, mostrando aos clientes a 
preocupação da empresa na busca constante de atualização de sua marca e, 
proporcionalmente, em seus produtos. Para melhor exemplificar o estudo do 
redesign, a figura 01 mostra o comparativo. 

Palavras-chave: Projeto gráfico. Redesign de marca. Palema. 
 

Figura 1 – Comparativo do antes e depois da marca Palema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

PROJETO GRÁFICO: REDESIGN DO MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA 
EMPRESA MÓVEIS ARTEFAMA 

Vanessa Müller267 
André Schlemmer268 

RESUMO: As marcas consistem em um conjunto de elementos gráficos que 
representam visualmente e de forma sistematizada um nome, ideia, produto, 
empresa, instituição ou serviço. A normatização de uma identidade visual ocorre por 
meio do manual, onde são representados graficamente todos os estudos de 
construção e aplicações da marca. O manual de identidade visual é de suma 
importância, pois consolida a imagem corporativa perante os consumidores, 
possibilitando as várias aplicações da mesma com fidelidade, permitindo o 
reconhecimento fidedigno. Diante destas definições, o estudo teve por objetivo a 
configuração de um manual de identidade visual em parceria com a empresa Móveis 
Artefama, situada na cidade de São Bento do Sul - SC. A empresa Artefama, com 
aproximados 70 anos de história, possui uma identidade visual que passou por 
reestruturações, conforme mudanças de atitudes e visão de mercado. A marca atual 
possui a sustentabilidade como inspiração, configurando tons de verde e símbolo 
característico, representado pela folha na sua concepção. Por intermédio do projeto 
gráfico, identificamos a falta de normatização da marca, incluindo as aplicações em 
papelaria e sinalização. Diante das diferenças e inconsistências encontradas no 
estudo, partimos para uma nova configuração do manual de identidade visual, que 
foi dividido em duas etapas: a marca e as aplicações. A etapa da marca compreende 
a conceituação, um breve histórico da empresa e a evolução da marca. As diversas 
assinaturas, por exemplo, Artefama Estofados e Loja de Móveis Artefama. Outro 
elemento pertencente foi a tipografia institucional, como também, o padrão 
cromático, nos sistemas de cores RGB, CMYK e Pantone. Além disso, os usos 
indevidos e as variações da marca com fundos de cores e padrões diferentes. Por 
fim, o manual ainda apresenta sua construção, reduções, áreas protegidas e sua 
aplicação com o slogan da empresa. Alguns elementos relatos nesta etapa da marca 
podem ser observados a seguir, na figura 01. 
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Figura 1 – Exemplos de elementos pertencentes à Marca 

 
 

A etapa das aplicações consiste nas seguintes sessões: papelaria, web, outras 
aplicações e algumas sugestões apontadas no estudo para complementação. A 
papelaria compreende cartão de visita, papel timbrado, pasta de documentos, 
envelope, certificado, nota fiscal, adesivo para visitantes e selos. Assinatura de e-
mail e web site fazem parte da sessão web. Crachá, tag, embalagem dos produtos 
(móveis), fachada da empresa, uniforme, veículos e catálogo compreendem as 
outras aplicações. CD e capa, apresentação institucional, wallpaper e ecobag são as 
aplicações sugeridas. A figura 02 mostra exemplos desta etapa.  

Figura 2 – Exemplos de elementos pertencentes às aplicações. 

 
 

Portanto, com o apoio do manual de identidade visual, todos os futuros usos da 
marca pela empresa Artefama estarão de acordo com as regras estabelecidas para 
o fortalecimento da sua imagem perante o mercado e seus consumidores. 

Palavras-chave: Projeto gráfico.  Manual de identidade visual. Artefama. 
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ANALISE DOS FUNDAMENTOS QUE MAIS SE CONVERTEM EM PONTOS NO 
VOLEIBOL EM EQUIPES DE BASE 

Wilsiane Aparecida Grassi269 
Greissa Leandra De Marco270 

RESUMO: Introdução: Em Santa Catarina, a Fundação Catarinense de Esporte 
(FESPORTE) proporciona vários programas e projetos esportivos que têm como 
intuito executar uma política do esporte catarinense em busca da excelência 
esportiva e do bem-estar para a população o que a torna uma referência na gestão 
do esporte no Brasil. Para isto, realiza vários eventos organizados em um calendário 
anual, sendo 417 oficias e 15 grandes eventos com mais de 700 mil atletas - com 
idade a partir dos 10 anos - divididos em esporte de rendimento, esporte de 
participação e esporte educacional. Os Jogos da Juventude Catarinense (OLESC) – 
uma competição administrada pela FESPORTE tem a participação de alunos atletas 
entre 13 e 16 anos; composta por disputas em várias modalidades, dentre elas, o 
“voleibol". Objetivos: Identificar, quais são os fundamentos que mais se convertem 
em pontos em equipes de base, analisar os pontos fracos e fortes por equipes 
através do scout, descrição do scout da equipe campeã do campeonato. Materiais e 
Métodos: A amostra do estudo foi composta por atletas de voleibol, gênero 
masculino, que participaram da semi-final e final da OLESC, no ano de 2013. 
Instrumento para coleta de dados foi um scout de finalização e gravação em vídeo 
(VHS). O scout foi preenchido com as ações dos fundamentos que geraram pontos, 
tanto com acertos ou erros e a filmagem serviu como revisão do scout. 
Resultados:Seguem os principais resultados.  

Gráfico 1: Demonstração dos fundamentos que mais converteram em pontos entre todas as equipes 

analisadas. 

 

                                                           
269

 Universidade do Contestado. E-mail: wilsianegrassi@msn.com  
270

 Universidade do Contestado. Autora responsável. E-mail: greissa.ead@unc.br 

mailto:wilsianegrassi@msn.com
file:///C:/Users/Sony/AppData/Local/Temp/greissa.ead@unc.br


197 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

Os fundamentos que mais converteram em pontos nas disputas de 1º, 2º, 3º e 4º, 
logo se destaca o “ataque”, como o fundamento que demonstrou marcar mais 
pontos. 

 
 

Segundo tabela acima a principal característica da equipe campeã foi o ataque, o 
saque e principalmente o bloqueio que marcou 14 pontos. Mostrou-se também ser 
uma equipe eficiente na recepção, marcando 27 pontos em viradas de bola e 
cometendo apenas 07 erros, reafirmando que a recepção do saque favorece a 
organização de um bom ataque. Conclusões: Observou-se em um total de 300 
pontos que, 167 pontos (55,66%) marcados com acertos e 133 pontos (44,33%) em 
erros; destacando o ataque como fundamento que apresentou mais acertos no total 
e também o que ocasionou mais erros durante as partidas, seguido pelos erros de 
saque. Em categorias de base as finalizações dos ataques geralmente são definidas 
com cortada, o que resultou na maior pontuação entre os confrontos, acompanhados 
por erros dos fundamentos, principalmente de ataque e de saque - que 
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proporcionaram mais pontos para o adversário. As informações coletadas 
constituem ser uma ferramenta que poderá contribuir para comissões técnicas e 
atletas facilitando o planejamento e a aplicação dos treinamentos. Com os objetivos 
focados em estatísticas de acertos e erros nos fundamentos da modalidade. 

Palavras-chave: Fundamentos do voleibol. Scout. Categorias de Base. 
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METODOLOGIA DE TREINAMENTO EM FUTEBOL: PERIODIZAÇÃO TÁTICA 

Diana Zoreck271 
Douglas Tajes Junior272 

RESUMO: Introdução: O processo de preparação das equipes no futebol envolve 
um conjunto de procedimentos e decisões que resulta da forma como se vê o jogo e 
o treinamento.  A denominada Periodização Tática é uma concepção de treino e 
competição para o futebol que tem sido preconizada pelo professor Vítor Frade. De 
acordo com este autor, o processo de preparação deve centrar-se na 
operacionalização de um jogar através da criação e desenvolvimento contínuo do 
Modelo de Jogo e, portanto, dos seus princípios (GOMES, 2008). Objetivo: Expor a 
metodologia de treinamento em futebol Periodização Tática. Métodos: A 
metodologia empregada fundamenta-se na dialética proposta por Hegel, será de 
perfil qualitativo. Quanto ao tipo de pesquisa é descritiva. O instrumento de coleta de 
dados foi realizado através de fichamento de fontes secundárias oriundos de 
pesquisa bibliográfica. Resultados: A Periodização Tática é uma metodologia de 
treinamento cuja preocupação máxima é o jogo que uma equipe pretende produzir 
na competição. É por isso que o Modelo de Jogo assume-se como guia de todo o 
processo, produzindo-se uma modelação através dos princípios, sub-princípios, sub-
princípios de sub-princípios do jogo que o formam, conseguindo alcançar uma 
adaptação específica e de qualidade ao respeitar os princípios metodológicos que a 
sustentam (TAMARIT, 2007). O processo de preparação deve centrar-se na 
operacionalização de um “jogar” através da criação e desenvolvimento contínuo do 
Modelo de Jogo e, portanto, dos seus princípios. Neste contexto, a periodização e 
programação do processo conferem primazia tática, ou seja, regula-se no 
desenvolvimento de uma organização coletiva que sobre condiciona a variável física, 
técnica e psicológica. O processo centra-se na aquisição de determinadas 
regularidades no “jogar” da equipe através da operacionalização dos princípios do 
Modelo de Jogo assumindo-se por isso, num treino específico. Essa forma de 
periodizar é contrária aos modelos tradicionais, em que as prioridades do treino são 
outras, em que os aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos possuem 
sessões particulares de trabalho, sendo em alguns momentos “integrados” em 
treinamentos físico-técnicos ou técnico-táticos que apesar da presença da bola não 
possuem como objetivo central a melhora da qualidade do jogo (TAMARIT, 2007). 
Conclusão: A Periodização Tática mostra uma preocupação com a qualidade do 
jogo e rompe com conceitos cartesianos enraizados em nossa sociedade. Surge 
como alternativa para a periodização tradicional que têm, em grande parte de seus 

                                                           
271

 Discente do Curso de Educação Física da Universidade do Contestado. Campus de Porto União, 
NEAF/UnC/DGP/CNPq. E-mail: dianazoreck@hotmail.com  

272
 Mestre, docente do curso de Educação Física da da Universidade do Contestado. Campus de Porto 

União, pesquisador do NEAF/UnC/DGP/CNPq. E-mail: douglastajesjr@hotmail.com  

mailto:dianazoreck@hotmail.com
mailto:douglastajesjr@hotmail.com


200 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

idealizadores, origem em esportes individuais ou com um curto período competitivo. 
Parte do pressuposto de que esportes coletivos, como o futebol, com longos 
períodos de competição necessitam de regularidade competitiva, não tendo nos 
“picos de forma” esse objetivo atingido. Os picos do Modelo de Jogo tornam-se as 
metas a serem buscadas e que, pelos constantes processos de construção do 
mesmo proporciona um desenvolvimento contínuo.  

Palavras-chave: Futebol. Metodologia de treinamento. Periodização tática. 
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RACISMO NO FUTEBOL 

Igor Soares Opiczh273 
Douglas Tajes Junior274 

RESUMO: Introdução: O esporte é considerado uma expressão cultural onde todos 
podem se expressar livremente. Entretanto, estamos vivendo um período onde, 
estão acontecendo alguns casos isolados sobre intolerância social (racismo) no 
futebol de alto nível. Alguns torcedores vêm proferindo palavras racistas das 
arquibancadas para os jogadores de cor negra das equipes adversárias. Esses fatos 
vem ganhando bastante espaço no cotidiano através dos noticiários. Objetivo: 
Relatar fatos que comprovam que o racismo no futebol não é assunto atual. 
Métodos: A metodologia empregada fundamenta-se na dialética proposta por 
Hegel, será de perfil qualitativo. Quanto ao tipo de pesquisa é descritiva. O 
instrumento de coleta de dados foi realizado através de fichamento de fontes 
secundárias oriundos de pesquisa bibliográfica. Resultados: O racismo tem se 
manifestado no futebol mundial de uma maneira cada vez mais explícita, torcedores 
e jogadores tem protagonizado atos injustificáveis. Em 1923 o Clube de Regatas 
Vasco da Gama, venceu o campeonato carioca de futebol com uma equipe 
composta por jogadores negros e mulatos de origem pobre. Isso acarretou grandes 
preocupações e incomodo nos dirigentes e amantes do futebol de elite daquela 
época (AZEVEDO, et al., 2004). Em 1938, após a vitória da Itália sobre o Brasil na 
semifinal da Copa do Mundo, os italianos manifestaram “saudamos o triunfo da 
inteligência itálica contra a força bruta dos negros” (AGOSTINHO, 2002). Outra 
manifestação mais recente foi em 2001, quando torcedores da Lazio exibiram faixas 
e hinos visando agredir os jogadores, Cafú, Aldair, Antônio Carlos Zago, com os 
dizeres: “equipe de negros, corja de judeus” (AGOSTINHO, 2002). Em 2005, em 
jogo válido pela Taça Libertadores da América entre Quilmes da Argentina e São 
Paulo, jogadores e dirigentes da equipe brasileira foram hostilizados. O jogador 
Grafite afirmou ter sido vítima de racismo. No segundo jogo entre as duas equipes 
aqui no Brasil, o jogador argentino Desábato foi detido pela polícia, ao final da 
partida, para prestar depoimento após ser acusado pelo jogador Grafite, do São 
Paulo Futebol Clube, por racismo. Esse caso teve repercussão internacional. E no 
dia 27 de agosto de 2014, durante a primeira partida válida pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil entre as equipes do Grêmio e o Santos, alguns torcedores do Grêmio 
gritaram das arquibancadas palavras racista para o goleiro Aranha dos Santos FC. 
O goleiro foi em direção ao árbitro da partida, para informar o que estava 
acontecendo. Novamente, a repercussão foi grandiosa. O clube gaúcho está sendo 
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julgado e pode ser punido com a eliminação da competição nacional. Conclusão: 
Esses fatos envolvendo racismo, não são novidades na sociedade e 
consequentemente no futebol. O Brasil por ser um país de grande diversidade 
étnica, deveria ser mais tolerante e compreensivo sobre esse assunto. Lembrando 
que não existe a raça branca, amarela, negra e sim, apenas a raça humana.  

Palavras-chave: Racismo. Futebol. Etnia. 
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POR UMA GENEALOGIA DO GOVERNO PASTORAL À RAZÃO 
GOVERNAMENTAL NO SURGIMENTO DA BIOPOLITICA MODERNA EM 

MICHEL FOUCAULT 

Antonio José da Silva275 
Sandro Luiz Bazzanella276 

RESUMO: Introdução: O projeto de pesquisa se debruça sobre o estudo dos 
princípios da razão do Estado Moderno, colocando em jogo a legitimidade e às 
origens das ações governamentais, entre elas as políticas de controle populacional. 
O projeto articulará os pensadores, filósofo Francês Michel Foucault (1926-1984) e o 
filósofo Italiano Giorgio Agamben (1942-). Apresentando assim estas ações 
governamentais características da intervenção racional do Estado a partir de 
dispositivos de biopoder na vida da população. Objetivos: A pesquisa tem por 
objetivo deflagrar o surgimento da governabilidade biopolítica da modernidade no 
contexto da secularização do governo pastoral judaico-cristão a partir dos 
posicionamentos de Michel Foucault. Realizando assim, um estudo bibliográfico da 
genealogia das formas de conduta da vida no governo pastoral judaico-cristão e 
analisando de forma sistemática o movimento de formação da razão de Estado na 
modernidade. Materiais e Métodos: Realizar um estudo bibliográfico articulando a 
obra Foucault e de Agamben. Nesta direção o projeto de pesquisa propõe 
circunscrever o pensamento destes filósofos, buscando as aproximações e os 
distanciamentos do pensamento de cada um deles, traçando um caminho um “fio 
condutor”, para entender os conceitos da biopolitica a partir do método genealógico 
de biopolitica. Assim, Foucault no desenvolvimento de sua analítica do poder, 
chamará “Microfisica do Poder” o deslocamento do espaço de analise, em que, num 
primeiro momento, estava direcionada para a extremidade e, que com o método 
genealógico direciona-se para as formas locais em que elas se apresentam, como 
comportamentos, hábitos, discursos, gestos. Resultados: A presente pesquisa 
propõe alcançar resultados que situam uma análise genealógica do saber/poder 
político, pautado nos mecanismos de controle da população, a partir dos 
posicionamentos de Foucault e Agamben, permitindo o reconhecendo da gênese do 
Estado Moderno, que se vincula a princípios de racionalidade político-administrativo, 
destinada a governar a vida dos indivíduos, que em última instância faz da 
biopolítica um cálculo biológico na modernidade. Conclusões: Apresentar variáveis 
de investigações conceituais que constituem os elementos que se apresentam como 
determinantes para a passagem de um governo pastoral à razão governamental do 
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Estado no surgimento da biopolítica moderna a partir dos posicionamentos de Michel 
Foucault e Giorgio Agamben. 

Palavras-chave: Michel Foucault. Giorgio Agamben. Genealogia do Governo. 
Biopolítica e Estado. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SEU PODER TRANSFORMADOR: UM 
PROJETO DE INSERÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

Ana Paula Della Giustina277 
Debora Aparecida Almeida278 

RESUMO: Introdução: Este trabalho tem como finalidade relatar um projeto de 
ensino e extensão, desenvolvido na Universidade do Contestado pelos alunos do 
Curso de Administração. Sabe-se que a leitura é um instrumento de democratização 
da informação, contudo, para que isto ocorra, é fundamental derrubar o mito de que 
o livro é algo para ser guardado e preservado. Pensando nisso, a 7ª fase do curso 
de Administração desenvolveu o projeto “Abra a sua mente” com o intuito de levar 
os livros até aos acadêmicos da Universidade do Contestado. Para isso, criaram-se 
espaços onde os livros, arrecadados por doação, ficaram dispostos em geladeiras, 
doadas e plotadas de acordo com o projeto, onde os acadêmicos, dos mais diversos 
cursos e projetos da universidade, podem levar livros e devolver posteriormente. 
Objetivos: Buscar soluções para que as pessoas tenham acesso à informação, 
contribuindo para a promoção da literatura, ampliando o acesso dos acadêmicos à 
cultura, informação, educação informal e ao lazer. Materiais e Métodos: O método 
caracteriza-se por uma proposta interventiva que visa contribuir nas transformações 
das dinâmicas sócio - espaciais do espaço acadêmico regional. Resultados: Este 
projeto contempla a criação de espaços em que os livros arrecadados ficam 
dispostos em geladeiras, doadas e plotadas, onde os acadêmicos, dos diferentes 
cursos e projetos da universidade, podem pegar livros e devolver posteriormente. Os 
alunos desenvolveram a estratégia de divulgação e conscientização do projeto a ser 
usada na universidade e veiculada nas mídias locais e sociais, obtendo a adesão e 
participação da comunidade curitibanense. No âmbito acadêmico, o projeto está 
inserido na disciplina de Administração Estratégica e trata sobre Empreendedorismo 
Social. Referente ao envolvimento dos graduandos no projeto, as atividades 
colaboraram para a integralização curricular, na medida em que o projeto contempla 
a integração entre ensino e extensão. Conclusões: O cotidiano acadêmico nos 
cerceia, às vezes, deixando-nos presos às leituras teóricas e aos conteúdos dos 
programas das disciplinas, distanciando-nos da realidade vivida pela maioria dos 
cidadãos. Neste contexto, analisa-se o perfil dos estudantes universitários. Uma 
geração que começou a estudar na última década do século XX e já nasceu no 
mundo digital, acessando informações através de diferentes mídias, enfim, alunos 
do mundo contemporâneo, com pouca vivência quanto a leitura. Na sala de aula, 
indagava-se aos alunos que livros ou leituras estavam guardados em suas 
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lembranças? Quantos livros ou textos já leram? Essas foram perguntas respondidas 
com profundo silêncio. Fazia-se necessário despertar nos alunos o interesse pela 
leitura e, tendo em vista que futuramente eles serão gestores de uma sociedade que 
clama por soluções e alternativas a fim de auxiliar a encontrar soluções para suas 
mazelas, que decorrem de um desenvolvimento não sustentado, isso nos instigou a 
pensar para além dos muros acadêmicos, buscando conciliar ensino e extensão 
universitária. 

Palavras-chave: Incentivo à leitura. Desenvolvimento e inserção social. Espaços 
sociais de leitura. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA DO ENSINO A DISTÂNCIA 
NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO  

Debora Aparecida Almeida279 
Ana Paula Della Giustina280 

RESUMO: Introdução: Este estudo é pautado na produção científica brasileira na 
área de ensino a distância (EaD) com ênfase em administração e pretende auxiliar 
no processo de compreensão da produtividade científica, bem como ampliar o 
conhecimento a respeito dos próprios cursos de pós-graduação quanto à produção 
científica gerada, buscando em última análise, apresentar diretrizes de ação para os 
Programas de Pós-Graduação em busca da excelência. Objetivos: Apresentar o 
panorama do ensino superior com uma reflexão sobre o tema; identificar e analisar a 
produção científica em EaD na área de administração, no Brasil, através dos 
parâmetros bibliométricos: autor, ano de defesa do trabalho, instituição de ensino 
superior, nível acadêmico, regiões geográficas e palavras-chave. Materiais e 
Métodos: Desenvolveu-se um estudo exploratório-descritivo, permeado por uma 
análise bibliométrica dos indicadores de produção científica do ensino a distância 
com ênfase em administração no período de 2011-2012, disponíveis no banco de 
teses e dissertações da Capes. Resultados: De 82 trabalhos gerados pelo SNPG 
da Capes, 40 apresentaram a temática deste estudo. Dos 118 programas 
reconhecidos pela Capes na área de administração, 22,88% desenvolveram 
pesquisas sobre EaD no período. Das 40 instituições que produziram pesquisas em 
EaD em administração, 21 são instituições públicas federais 5 são estaduais. A 
Universidade Federal de Santa Catarina é a instituição que mais publicou sobre a 
temática no mestrado em administração. As instituições particulares e estaduais 
publicaram mais que as universidades federais no período.  A Fundação Getúlio 
Vargas lidera o ranking do doutorado, seguida pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. A maioria dos estudos vincula-se as práticas de EaD, ao sistema 
de gestão, ao processo de avaliação e ao desenvolvimento de competências do 
EAD diante do ensino presencial bem como, estudos de caso. Conclusões: Uma 
das razões para pesquisar este tema é o reduzido número de informações sobre a 
produção científica na área de EaD e a verificação das informações utilizadas nos 
trabalhos gerados dentro das pós-graduações brasileiras, que chegarão ao 
mercado, como material a ser utilizado na formação de profissionais. Discute-se o 
papel da pós-graduação como centro gerador e propagador de conhecimento. 
Entretanto, é quase inexistente a relação entre a produção científica e a mensuração 
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desta produção gerada quanto a sua qualidade, atualidade e pertinência. Estes 
estudos servem de base para a criação de parâmetros de avaliação de qualidade 
dos cursos, bem como, subsidiar a tomada de decisão na distribuição de recursos, 
humanos e materiais, para os projetos de pesquisa da área. Considerando o 
crescimento dos cursos a distância em todo país, recomenda-se que as instituições 
que oferecem cursos stricto sensu em administração, devem incluir o EaD em suas 
linhas de pesquisa, permitindo a possibilidade de pesquisar a complexidade da área 
e principalmente suas diferentes percepções no Brasil. 

Palavras-chave: Educação à distância. Produção científica. Pós-Graduação em 
administração.  
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PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO NA ESCOLA COM ÊNFASE NO 
EMPREENDEDORISMO  

Debora Aparecida Almeida281 
Ana Paula Della Giustina282 

Rubia Cozer283 

RESUMO: Introdução: De acordo com a proposta interventiva do Artigo 170, o 
curso de administração, em conformidade com uma de suas linhas de pesquisa, o 
empreendedorismo, programou palestras sobre educação empreendedora e suas 
vertentes para jovens do ensino médio público. As palestras foram realizadas pelos 
acadêmicos bolsistas, sob orientação da coordenação e professores do curso de 
administração da Universidade do Contestado com o intuito de levantar o perfil 
empreendedor desses jovens e propiciar projetos oriundos da prática de extensão 
vinculada à pesquisa. O presente estudo será piloto de novos desmembramentos 
para pesquisa, ensino e extensão. Objetivos: Realizar palestras sobre educação 
empreendedora, contribuindo para a disseminação de conhecimentos e 
transformação da realidade, resgatando ações vinculadas às políticas públicas da 
juventude e ao exercício da cidadania, avaliando os resultados a fim de melhorar as 
ações subsequentes. Materiais e Métodos: Proposta interventiva, de cunho 
qualitativo, no que se refere a realização de palestras destinadas ao público jovem, 
seguida de uma pesquisa descritiva com levantamento do perfil dos jovens e 
avaliação do entendimento sobre a temática proposta. Foram aplicados 329 
questionários traçando o perfil do jovem da região de Curitibanos/SC. Resultados: 
Foram realizadas 10 palestras em escolas públicas durante o mês de julho de 2014 
e proferidas por 20 acadêmicos do curso de administração. Primeiramente, os 
acadêmicos receberam um treinamento com instruções e o material didático 
produzido para a ação. Após as palestras, foi aplicado um questionário com 329 
alunos que participaram da ação de extensão, entrelaçando a extensão e a pesquisa 
no intuito de traçar o perfil do jovem da região de Curitibanos e suas características 
comportamentais empreendedoras. Na sequência, procedeu-se a análise estatística 
e descritiva com o intuito de construir o mapeamento dos resultados e o perfil do 
público entrevistado. Conclusões: Os acadêmicos demonstraram satisfação com a 
prática de trabalho voluntário adotada pelo curso e revelaram que os professores e 
diretores das escolas consideraram o trabalho como fator contributivo para os 
adolescentes envolvidos. Quanto à avaliação das palestras, os índices de satisfação 
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foram altamente satisfatórios quanto ao domínio e objetividade na exposição do 
assunto, a capacidade de esclarecer dúvidas, o tempo de exposição e o interesse 
pelo tema. O tema agradou ao público presente. A maioria dos participantes foi do 
sexo masculino, na faixa etária dos 15 aos 17 anos de idade. Um fator 
representativo da pesquisa revelou que 73% dos jovens pretendem cursar o ensino 
superior, e mesmo com uma renda baixa os jovens percebem que existem 
possibilidades de acesso ao ensino superior. Com relação ao empreendedorismo, 
56% o consideram muito importante e 35% importante. Caso fosse oferecido um 
curso de empreendedorismo na escola, 73% fariam e outros 20% disseram que 
talvez. 77% dos jovens entrevistados gostariam de ser empreendedores. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Postura empreendedora. Desenvolvimento 
social. 
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A ÉTICA E O MARKETING PESSOAL NO AMBIENTE PROFISSIONAL  

Janayna Priscilla Nascimento Longhi284 
Emanuelle Clasen Olivo285 

RESUMO: Introdução: A ética nas relações e nos negócios, qualidades de caráter e 
moral, tornam uma pessoa responsável e com papel importante diante da sociedade 
e em uma organização. Uma empresa que possui em seu quadro, funcionários que 
respeitem um código de ética e regras de conduta, torna-se respeitada e capaz de 
se colocar no mercado mais facilmente. O Marketing pessoal, análise de 
comportamento organizacional e um currículo adequado são temas abordados no 
presente estudo, o propósito principal da pesquisa é demonstrar que questões éticas 
e morais implicam no sucesso organizacional. Objetivos: O objetivo geral da 
pesquisa é demonstrar a importância da ética, do comportamento organizacional e 
do marketing pessoal no ambiente profissional. Já os específicos são: realizar um 
estudo bibliográfico sobre aspectos relacionados à ética, marketing pessoal e 
comportamento dos indivíduos no trabalho em equipe; demonstrar a importância da 
imagem do profissional em seu trabalho; analisar a estruturação do currículo no 
processo de contratação e apresentação do profissional; verificar quais 
comportamentos e habilidades interpessoais são indicadas no ambiente de trabalho. 
Materiais e Métodos: As pesquisas para desenvolvimento deste artigo foram: a 
Descritiva, Documental e Bibliográfica. Resultados: Relações éticas na sociedade e 
nas empresas: Uma cultura ética bem inserida numa empresa e colocada em prática 
é que dignifica a sua conduta. Não deve - se apenas olhar uma empresa que 
apresenta um código de ética, mas que não o segue, é preciso colocar em prática as 
atitudes e ações realmente eficazes no nosso meio. Marketing pessoal e 
apresentação pessoal: O marketing pessoal tem crescido à medida que as 
empresas solicitam maiores qualificações de candidatos. Há preocupação crescente 
a quem pretende se candidatar a vagas de empregos em melhorar a apresentação 
pessoal com atitudes positivas, postura, confiança e autoestima, que somados aos 
conhecimentos profissionais e acadêmicos darão suporte ao candidato para 
concorrer e obter a vaga. Colabora com esta ideia Bordin Filho (2002), afirmando 
que “Trabalhar a própria imagem e divulgar a sua ‘marca’ (…) contribuirá 
substancialmente para a valorização pessoal e profissional…”.Comportamento 
humano no local de trabalho: O comportamento humano é motivo de estudos em 
diversas áreas. Os indivíduos podem revelar três tipos de atitudes no trabalho: uma 
relacionada à satisfação com o trabalho, outra vinculada ao envolvimento e a 
terceira ligada ao comprometimento organizacional. Conclusões: Com a 
empregabilidade cada vez mais exigente, um comportamento adequado tem se 
tornado destaque nas empresas que desejam se manter com êxito no mercado. 
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Atitudes gentis, a elegância no comportamento com os colegas formam um 
ambiente agradável e com uma imagem de valor entre os demais. O marketing 
pessoal, é vital que seja trabalhado com inteligência, consistindo também em uma 
boa rede de network. A elegância e a boa aparência no local do trabalho, com uma 
vestimenta adequada e asseada, falam pelo profissional e pela empresa, 
demonstrando zelo e confiabilidade. 

Palavras-chave: Marketing pessoal. Ética. Comportamento organizacional. 
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ESTUDO DO CONCEITO DE PODER SOBERANO EM JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU, NA ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO NA CONTEMPORANEIDADE.286 

Wilsoney Gonçalves287 
Walter Marcos Knaesel Birkner288 

RESUMO: Introdução: O projeto de pesquisa se debruçou sobre a concepção de 
soberania das pessoas na dinâmica da sociedade do século XVII e XVIII, a partir do 
pensador Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), no conceito definido “Poder 
Soberano”. Traçando assim, uma relação que demonstra as aproximações e 
distanciamento com os processos democráticos de participação popular e o 
desenvolvimento do Estado na contemporaneidade. Objetivos: Estabelecer uma 
comparação entre a democracia contemporânea e a concepção de “Poder 
Soberano” apresentado por Rousseau. Verificando nesta aproximação analítica a 
importância efetiva da participação do cidadão, nos processos de gestão que tange 
os assuntos públicos executados pelos governos atuais. Contribuindo com a 
sociedade civil e administrações públicas, na reflexão sobre as bases do Estado 
Moderno, apresentando apontamentos que marcam o papel do cidadão na 
construção social, de forma à avaliar a democracia e propor práticas de gestão 
pública inovadoras bem como no fortalecimento do cidadão e sua autonomia nos 
espaços de poder decisório de nossas sociedades. Materiais e Métodos: Estudo 
bibliográfico das obras “Contrato Social” e “Origem da Desigualdade”, concernentes 
a problemática proposta na pesquisa. Relacionando assim, com outros autores que 
refletem a ideia de Democracia, organização social e a formação do Estado 
Moderno. Assim criando um processo de aproximação do que se apresenta como 
“Poder Soberano” e seus desdobramentos na contemporaneidade. Apresentando 
proposições que diz respeito às aproximações ainda possíveis com o pensamento 
contratualista289 que marca a origem do Estado Moderno e as práticas 
desenvolvidas atualmente. Resultados: Refletir, configurar similaridades e 
distinções conceituais e construir proposições para a na análise da participação 
popular no processo de desenvolvimento do Estado na contemporaneidade. Criar 
bibliograficamente um processo de aproximação possíveis do pensamento 
contratualista de “Poder Soberano” e de seus desdobramentos na dinâmica do 
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Estado Moderno. Conclusões: A presente pesquisa proporcionou importantes 
reflexões permitindo desenvolver distinções e aproximações conceituais, assim, 
construir proposições para a na análise da participação popular no processo de 
desenvolvimento do Estado na contemporaneidade. Permitiu constituir 
bibliograficamente um processo de aproximação entre a Democracia vivenciada no 
Estado de Direito Brasileiro e ao pensamento contratualista de “Poder Soberano” no 
que se refere à ideia de soberania do cidadão e assim de seus desdobramentos na 
Modernidade. 

Palavras-chave: Jean-Jacques Rousseau. Poder Soberano. Democracia e Estado. 
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ESTATUTO DO DESARMAMENTO E O ESTADO DEMOCRATICO DO DIREITO: 
O CONTROLE DE ARMAS NO ESTADO BRASILEIRO 

Thais de Araújo Pinto290
 

Pedro Roberto Decomain291 

RESUMO: Introdução: O presente projeto tem como intuito contribuir para o 
desenvolvimento científico, social nas diferentes regiões do Estado de Santa 
Catarina, priorizando a região do Planalto Norte Catarinense. Vivemos num Estado 
Democrático de Direito em que elegemos uma minoria que decide pela maioria 
visando o bem comum. O referido estado, no entanto limita alguns direitos 
fundamentais individuais.  Ao considerar a questão do direito do porte de arma, lhe é 
atribuído tais limitações, verifica-se que o presente assunto é complexo e necessita 
ser amplamente pesquisado para que desta forma possa ter uma melhor 
compreensão. Objetivos: Analisar a concretização do princípio da liberdade previsto 
no texto constitucional frente à limitação do porte e uso de arma de fogo. Observar 
que o direito de portar uma arma de fogo limita-se no ordenamento jurídico do 
estado brasileiro. Materiais e Métodos: O presente projeto terá método de pesquisa 
quantitativo na composição de dados, fatos, nas formas de coleta de informações, 
como também o emprego de técnicas e recursos bibliográficos, citações de obras do 
direito para melhor esclarecimento sobre o tema. Resultados: Estado democrático 
de direito o qual se vivencia nos dias atuais tem sentido clássico de democracia 
baseada no governo da maioria, sustentada por três pilares são eles: a Igualdade, 
Liberdade e Fraternidade, pilares estes que sofrem, por impacto da legislação que 
visa a assegurar toda a população. Resultado disto uma relação conflituosa de 
interesses, que lhes é proporcionado tais limitações de expressão, em outras 
palavras limitações dos direitos fundamentais, pois os interesses públicos se 
sobressaem sobre os interesses privados fatos estes que devem ser analisados de 
maneira à proporcionalidade. Considerações finais: Estado democrático de direito 
o qual vivenciamos nos dias de hoje tem seu sentido clássico de democracia 
baseada no governo da maioria, sustentada por três pilares são eles: a Igualdade, 
Liberdade e Fraternidade, pilares estes que sofrem, por impacto da legislação que 
visa a assegurar toda a população. Resultado disto uma situação conflituosa de 
interesses, que lhes é proporcionado tais limitações de expressão em outras 
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palavras limitações dos direitos fundamentais, pois os interesses públicos se 
sobressaem sobre os interesses privados fatos estes que devem ser analisados de 
maneira à proporcionalidade. Tal exemplo supramencionado, de que, do porte de 
arma só lhe é permitido pessoas de cargos e legislação específica, autorizadas pelo 
Exercito. 

Palavras-chave: Estado. Pilares da democracia. Armas de fogo.  
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PERFIL DOS INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL EM UM MUNICÍPIO DO PLANALTO NORTE CATARINENSE. 

Carol Sabrine Grochovski292 
Malu Cristina De Araújo Montoro Lima293 

RESUMO: Introdução: A transição demográfica está gerando um aumento da 
expectativa de vida na população brasileira, e como consequência o surgimento das 
doenças crônicas não transmissíveis como o Acidente Vascular Cerebral. Esta 
patologia traz sequelas físicas com várias complicações em todos os âmbitos da 
vida deste indivíduo, gerando maiores custos para o governo com ações, 
procedimentos e serviços de saúde. Objetivo: Identificar o perfil indivíduos com 
sequelas de acidente vascular cerebral, residentes em um município do Planalto 
Norte Catarinense. Materiais e Métodos: A coleta de dados aconteceu nas unidades 
de Estratégias da Saúde da Família, no setor de Vigilância Epidemiológica, Clínica 
Municipal de Reabilitação, Secretária de Saúde e no Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde. Entrevistas semiestruturadas, questionários e prontuário 
dos indivíduos foram utilizados para coleta de informações. Resultados: A pesquisa 
revelou 56 indivíduos com sequelas de AVC, 27 do gênero feminino e 29 do gênero 
masculino, com idade média de 67,2 (DP= 13,9) anos. Os fatores de risco como 
hipertensão, diabetes mellitus foram prevalentes nestes indivíduos e a existência de 
outras comorbidades como o alcoolismo (6) e problemas renais (4). As sequelas 
foram hemiplegia do lado direito (30) lado esquerdo (22) problemas de deambulação 
(3) e problema de visão (1). Em relação ao tratamento fisioterapêutico 30 não 
realizam tratamento e 26 tem acompanhamento, destes 19 são particulares e 7 são 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Conclusão: Podemos concluir que esse 
estudo gera informações do perfil da população com sequelas de AVC, suas 
principais características, servindo como base para preconizar os cuidados, a 
prevenção, e a integração das equipes de saúdes públicas junto às famílias e aos 
indivíduos. 

Palavras chave: Acidente vascular cerebral. Fatores de risco.  Fisioterapia. Saúde 
Pública.  
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O CONCEITO DE ORDEM ESPONTÂNEA EM FRIEDRICH VON HAYEK  

Paulo Flavio de Andrade294 

RESUMO: Introdução: Hayek, em acordo com a tradição clássica do iluminismo 
escocês e da escola austríaca, percebeu que a complexidade e riqueza das 
sociedades modernas devem mais a formação e organização espontânea de suas 
instituições do que a organização deliberada e planejada de um órgão central na 
forma de um governo (ou de algum outro organismo centralizado). Objetivos: A 
pesquisa se orientou a partir de dois objetivos: identificar as tradições, escocesa e 
austríaca, que se debruçaram sobre a formação e organização espontânea das 
instituições sociais que serviram de base para o conceito de ordem espontânea de 
Hayek desenvolvido em suas obras. Delimitar e conceituar o que Hayek chamou de 
ordem espontânea nas obras “Fundamentos da Liberdade”, “Direito, Legislação e 
Liberdade” e “Ordem Sensorial”. Materiais e Métodos: A metodologia do projeto foi 
essencialmente bibliográfica e conceitual, delimitando e circunscrevendo as origens 
do conceito de ordem espontânea em Devid Hume, Bernard Mandeville, Adam Smith 
e Edmund Burke do iluminismo escocês e Carl Menger, Ludwig von Mises e Karl 
Popper da escola austríaca, até chegar no conceito desenvolvido por Friedrich von 
Hayek nas obras “Fundamentos da Liberdade”, “Direito, Legislação e Liberdade” e 
“Ordem Sensorial”. Resultados: Os resultados da pesquisa foram satisfatórios, pois 
foi possível identificar a forma como a tradição do iluminismo escocês e da escola 
austríaca abordam a formação espontânea das instituições sociais, bem como, 
chegar a um conceito consistente e defensável da ordem espontânea de Hayek, ao 
mesmo tempo, devido ao intrincado enraizamento do conceito de ordem 
espontânea, não foi possível levá-lo a termo em toda a sua potencialidade e 
extensão.  Conclusões: Para Hayek, a riqueza e o desenvolvimento que a 
sociedade moderna goza devem mais a um intrincando gerenciamento 
espontâneo/disperso/inconsciente dos conhecimentos que estão irredutivelmente 
perdidos para os indivíduos, do que a um planejamento racional e consciente de um 
governo central dos recursos disponíveis na sociedade. Os homens desconhecem 
em grande medida as bases sobre as quais repousam o desenvolvimento da 
civilização. O problema central da ordem social e da tentativa de organizá-la 
segundo um planejamento racional é o problema da produção e difusão do 
conhecimento na sociedade. Os planejadores não conseguem abarcar todas as 
informações necessárias para planejar a ordem social segundo princípios racionais, 
deliberados e conscientes, e isso não deve - se a má intenção deles ou sua falta de 
competência, mas, a própria limitação da mente humana. Sugere Hayek que “a 
mente humana não consegue apreender todo o conhecimento que orienta as ações 
da sociedade" (Os Fundamentos da Liberdade).  Desta forma, a ordem social  nasce 
de uma ordem espontânea,  dispersa e inconsciente, em que os comportamentos 
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mais profícuos dos indivíduos são reforçados e promovidos, enquanto os 
comportamentos menos profícuos, são desestimulados e largados a própria sorte, 
promovendo assim uma articulação entre os indivíduos. 

Palavras-chave: Friedrich Von Hayek. Ordem espontânea. Racionalismo 
construtivista vs. Racionalismo evolucionista. Ação Abstrata; 
Nómos e Thesis. 
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REVITALIZAÇÃO DO HERBÁRIO DA UnC - UNIVERSIDADE DO CONTESTADO-
CAMPUS CONCÓRDIA, SC 

Marilete Maria Feruck295 
Celí Araldi Favassa296 

RESUMO: Introdução: O estado de Santa Catarina, desde o início de sua 
ocupação, é um verdadeiro centro de exploração e também de exportação de 
madeiras, pela sua rica biodiversidade. Preocupados com essa situação, 
pesquisadores e acadêmicos da área ambiental desenvolveram uma maneira de 
manter pelo menos amostras de determinados vegetais através de exsicatas e 
sementes, constituindo assim, os chamados “herbários”. Os herbários são de grande 
importância porque armazenam informações quanto às espécimes da flora, nativas 
ou exóticas, preservadas e armazenadas em local apropriado. O herbário da 
Universidade do Contestado-UnC, Campus Concórdia-SC, possui uma grande 
variedade de exsicatas e sementes coletadas durante muitos anos por professores e 
alunos, principalmente do curso de Ciências Biológicas. Objetivo: O objetivo geral 
deste trabalho foi revitalizar e reorganizar o herbário da UnC - Universidade do 
Contestado, Campus Concórdia, SC. Materiais e Métodos: Para revitalização do 
herbário da Universidade, foi necessário primeiramente fazer um levantamento das 
amostras de sementes e exsicatas armazenadas no local. Após o levantamento, as 
amostras foram divididas em amostras sem danos mecânicos ou danos causados 
por insetos e, amostras que continham somente problemas como padronização no 
tamanho da cartolina e na ficha de identificação. Elaborou-se uma ficha de 
identificação, bem como, um tamanho de cartolina (24x32 cm) padrão para todos os 
exemplares do herbário. Após as amostras estarem padronizadas e em bom estado 
de conservação, fez-se necessária uma observação quanto à classificação correta 
das mesmas dentro de famílias ou gêneros. Por fim, realizou-se o registro das 
famílias com números em livro próprio do herbário, para que cada amostra ficasse 
registrada no acervo. Resultados: Foram levantadas no herbário da UnC 1810 
exsicatas, distribuídas em 131 famílias e 1460 amostras de sementes, distribuídas 
em 76 famílias distintas. A família de exsicatas de angiospermas encontrada em 
maior número foi a família Myrtaceae; de gimnospermas foi a família Pinaceae; entre 
as pteridófitas, a família encontrada em maior número foi a Polypodiaceae; e entre 
as briófitas, a única família encontrada foi a Marchantiaceae. A espécie de exsicatas 
de angiospermas encontrada em maior número foi a Bauhinia forficata. Em relação 
às gimnospermas, a espécie encontrada em maior quantidade foi a Pinus elliotii. De 
pteridófitas, a espécie encontrada em maior número foi a Nephrolepis sp. e no grupo 
das briófitas, a única espécie encontrada foi a Marchantia sp.  Em relação às 
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sementes, a família de angiospermas encontrada em maior quantidade foi a 
Leguminosae e de gimnospermas foi a família Cupressaceae. A espécie de 
angiospermas encontrada em maior quantidade foi a Tabebuia chrysotricha e de 
gimnospermas foi a espécie Cupressus lusitanica. O grupo mais abundante tanto de 
exsicatas como de sementes é representado pelas angiospermas, maior filo de 
plantas existentes atualmente. Conclusões: Tornam-se necessários mais estudos 
taxonômicos e consequentemente aumento na coleta de espécimes vegetais, pois o 
número de exsicatas existentes nos herbários em geral, não é capaz de fornecer 
características específicas de algumas regiões. O trabalho de organização do 
herbário deve ser continuado, pois todos os anos novos exemplares são 
confeccionados e adicionados ao mesmo.  

Palavras-chave: Herbário. Exsicatas. Sementes. Organização. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA EM MEIO DIGITAL DE 
ESPÉCIE ARBÓREAS NATIVAS DA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA NO 

CAMPUS DA UnC DE MARCILIO DIAS - SC 

Julio Budant Sobrinho 
297 

Diane Janaíne Ruthes298 
Thiago Floriani Stepka299 

RESUMO: Próximo às construções inseridas na área do Campus da Universidade 
do Contestado de Marcilio Dias, município de Canoinhas planalto norte do Estado de 
Santa Catarina, foi realizado um levantamento florístico com a proposta de identificar 
e georreferenciar indivíduos arbóreos existentes no local. No processo de 
identificação das espécies foram catalogadas de maneira a identificar um individuo 
por espécie que apresentasse as melhores condições fitossanitárias, copa, vigor, 
medindo a altura e o diâmetro de cada árvore, numerando cada espécime 
encontrado com o objetivo de auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos e 
visitantes campus com relação a identificação botânica das espécie nativas da 
Floresta Ombrófila Mista. Nestes indivíduos foram coletadas amostras das folhas, e 
fotografadas a casca e tronco para a montagem de uma coleção (herbário). Para 
georreferenciar cada indivíduo catalogado foi proposto o uso de um receptor GNSS 
com códigos C/A (receptor de navegação), porém, fez o uso da topografia 
convencional (usando uma estação total) e o uso de um receptor GNSS L1, dando 
maior confiabilidade ao levantamento. O levantamento geodésico foi obtido com 
duas poligonais fechadas (estação total), que partiram de dois vértices conhecidos 
(receptor GNSS L1). Foram identificadas e catalogadas 56 espécies dentro de 33 
famílias distintas, onde a família Myrtaceae se apresentou como maior 
representatividade, seguido pela Lauraceae. Dentre as principais espécies 
encontradas no campus pode-se citar a Araucária (Araucaria angustifolia), Erva 
Mate (Ilex paraguariensis), Canela-Guaicá (Ocotea puberula), Cedro (Cedrela 
fissilis), Imbuia (Ocotea porosa), Canela-Sassafrás (Ocotea odorifera), Espinheira 
Santa (Maytenus aquifolia Mart.), entre outras. No intuito de suplementar o trabalho, 
e desenvolver uma nova área de estudo, foi idealizado a construção de uma trilha 
ecológica no campus da universidade, em conjunto com a idéia inicial do projeto. 
Após determinado o local de construção da trilha, foi determinado o traçado e 
realizado o levantamento, onde foram catalogadas algumas espécies. Em uma visão 
geral no levantamento, foi constatada a existência de uma grande quantidade de 
Lithraea brasiliensis, espécie nativa conhecida pelo nome vernáculo Bugreiro, a qual 
comumente causa alergia, inviabilizando a trilha. O traçado da trilha foi mantido para 
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fins científicos e acadêmicos, porém as constituições gerais da trilha em si não foram 
findadas. 

Palavras-chave: Dendrologia. Cartografia. Coleção de exsicatas.  
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RELAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS ENTRE O SISTEMA NACIONAL DE 
CULTURA E O PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA DO PLANALTO 

NORTE CATARINENSE 

Adilson Boell 300 
Maria Luiza Milani301 

RESUMO: O estudo tem como tema as inter-relações teóricas e práticas entre o 
Sistema Nacional de Cultura e o Programa Territórios da Cidadania, mediante 
análise das concepções dos gestores destes dois programas, nos municípios do 
Planalto Norte Catarinense. Esse tema emerge da complexa discussão sobre o 
termo cultura e as suas contribuições para o desenvolvimento. O objetivo geral foi o 
de analisar as inter-relações teóricas e práticas existentes entre o Sistema Nacional 
de Cultura (SNC) e o Programa Territórios da Cidadania (PTC), mediante as 
concepções dos gestores sobre esses dois programas. A pesquisa utilizou os 
procedimentos metodológicos da pesquisa qualitativa e quantitativa, bibliográfica e 
de campo. Para a coleta de dados goram entrevistados gestores das políticas 
públicas de cultura dos 14 municípios que integram o PTC: Bela Vista do Toldo, 
Campo Alegre, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Matos Costa, 
Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Três 
Barras. Este estudo assumiu que a cultura passa a influenciar não só no modus 
vivent, mas também os discursos em voga. Significa afirmar que a cultura estabelece 
símbolos, significados, valores e discursos. Se observou que uma parte dos 
gestores culturais apresenta conceitos e percepções mais elaboradas sobre cultura, 
enquanto outra parte, ainda caminha na construção de um conceito. É possível 
perceber que mesmo entre os gestores das políticas públicas de cultura não existe 
um consenso sobre quais papéis devam ser desenvolvidos para a preservação do 
patrimônio histórico e a execução de políticas de cultura que sejam capazes de agir 
como propulsoras do desenvolvimento local e regional. O PTC tem por objetivo 
articular em um mesmo território um conjunto de políticas públicas para promover o 
desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania por 
meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. Com estes dados 
foi possível uma análise final pela qual se conclui que existem várias formas de 
compreensão por parte dos gestores culturais do que deva ser o papel da cultura 
como promotora do desenvolvimento local e regional. Fica evidente que tanto os 
Sistemas Municipais de Cultura como o Programa Territórios da Cidadania não só 
têm modelos, práticas e objetivos que em muito se parecem, respeitadas as devidas 
proporções, como também têm problemas e obstáculos que em muito se 
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assemelham. O efetivo sucesso destes dois programas dependerá da capacidade 
de superação das dificuldades atuais de sua operacionalização, mas ao mesmo 
tempo apresentam-se como alternativas inovadoras aos modelos de gestão 
apresentados anteriormente (2002) e se configuram como uma importante 
alternativa para a promoção de políticas públicas com base na gestão social. Se o 
sucesso deles não tem garantia, a paralisia e o ostracismo político administrativo 
não são as alternativas para que viabilizem o desenvolvimento. Na falta de 
oportunidade melhor, vale aceitar os riscos, e mesmo que os resultados não sejam 
os esperados, no mínimo a caminhada a ser percorrida trará lições pelos erros e 
acertos, que apontem alternativas melhores a serem seguidas e que levem ao 
desenvolvimento local-regional e territorial.  

Palavras-chave: Cultura. Política pública. Desenvolvimento Regional. 
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INCIDÊNCIA DE USO DE ANTICONVULSIVANTES EM CRIANÇAS DE 0 A 12 
ANOS DISPONIBILIZADOS POR UMA UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE MAFRA, SC 

Naiara Sprotte302 
Salete Regina Daronco Benetti303 

RESUMO: Introdução: As crises convulsivas podem ocasionar lesões secundárias 
das células encefálicas pondo em risco a saúde e vida social das crianças. As 
manifestações clínicas caracterizam-se por olhar fixo e perdido, confusão mental, 
apatia, flacidez ou rigidez, movimentos tônico-clônicas generalizados ou focais, 
salivação abundante, cianose e possibilidade de perda de consciência, gerando 
constrangimento para a criança e para as pessoas com as quais ela convive. 
(COLLET; OLIVEIRA, 2002). A Enfermagem tem como premissa prestar assistência 
com o objetivo de proteger a criança durante a convulsão, prevenir complicações e 
minimizar os efeitos da crise, bem como trabalhar na prevenção de novas crises e 
orientar a criança e seus familiares sobre os cuidados pertinentes, por isso o 
interesse em desenvolver esta pesquisa. Objetivos: Investigar o número de 
crianças em uso de anticonvulsivantes fornecidos pelo sistema único de saúde 
(SUS) no município de Mafra, SC, conhecer os medicamentos anticonvulsivantes 
utilizados por crianças de 0 (zero) há 12 anos distribuídos na rede pública do 
município, identificar os anticonvulsivantes usados pelas crianças da pesquisa, bem 
como as dosagens diárias, caracterizar as crises convulsivas após o tratamento com 
anticonvulsivantes. Materiais e Métodos: O universo da pesquisa compreende 
crianças de 0 (zero) há 12 anos, residentes no município de Mafra (SC),em uso 
contínuo de anticonvulsivantes fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Será 
solicitada autorização da gestora de saúde do município para fornecer os seguintes 
dados: nome da criança data de nascimento, medicação prescrita e endereço. Após 
obtenção destes dados, será contatado o responsável pela criança para sua 
autorização e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a fim de 
realizar entrevista utilizando-se um roteiro semiestruturado, em local de livre escolha 
do responsável pela criança. Tendo realizado as entrevistas, as respostas serão 
lidas, transcritas na íntegra e discutidas com base nas literaturas, e apresentados 
em forma de artigo científico. Resultados: O projeto foi encaminhado ao CEP/ UnC, 
sendo aprovado mediante Parecer Consubstanciado nº 693131. A gestora de saúde 
autorizou o acesso ao Sistema Nacional de Saúde Horús, onde se obteve o relatório 
dos medicamentos anticonvulsivantes fornecidos pelo SUS, que são: Clonazepam, 
Fenobarbital, Carbamazepina, Diazepam, Ácido Valpróico e Fenitoína. No período 
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de 03/06/2013 a 03/06/2014 consta em torno de 10.100 saídas. Excluíram-se do 
relatório nomes repetidos, restando 2.907 registros. Analisou-se os 2.907 registros 
para descobrir a data de nascimento, após, os nomes dos responsáveis pelas 
crianças, o telefone e endereço para se iniciar coleta de dados. Conclusões: Dentre 
os medicamentos utilizados para o tratamento de crises convulsivas, apenas seis 
são distribuídos na rede pública do município de Mafra-SC, e um total de 40 crianças 
fazem uso destes medicamentos. As entrevistas iniciarão em setembro e a pesquisa 
se encerrará em maio de 2015. 

Palavras-chave: Anticonvulsivantes. Crianças. Medicamentos. 
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ESTILOS PARENTAIS E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

Nelison Silveira Colaço304 
João Ângelo de Lima Bassani305 

RESUMO: As Comunidades Terapêuticas (CT) são instituições que auxiliam 
pessoas discriminadas e excluídas do convívio social por apresentarem dificuldades 
físicas, psicológicas e sociais pelo abuso de substâncias psicoativas. As CTs 
contribuem e promoção em novas oportunidades no aprendizado sobre a 
dependência química, onde os acolhidos recebem cuidados visando o 
autoconhecimento e conhecimento dos malefícios da doença em âmbito 
biopsicossocial e espiritual (DE LEON, 2003). Dornelles (2003) aborda como 
característica essencial da dependência química um agrupamento de sintomas 
cognitivos, comportamentais e fisiológicos indicando o uso da substância, apesar 
dos problemas relacionados. Desse modo buscou-se aproximar a relação entre a 
dependência química e os estilos parentais inseridos em uma CT. Este estudo 
objetiva levantar o estilo parental das famílias de usuários de substâncias 
psicoativas que estão em tratamento em uma comunidade terapêutica do Planalto 
Norte Catarinense, deste modo, identificar qual é o estilo parental mais presente, 
analisar se os estilos parentais mais presentes influenciaram no desenvolvimento da 
dependência e classificar o estilo parental dessas famílias. Esta pesquisa é de 
natureza básica pura, com seus objetivos baseados em uma abordagem 
quantitativa, para Oliveira (2004) é usada em pesquisas descritivas, buscando 
descobrir e classificar a relação entre as variáveis estudadas. Composta por pais e 
mães dos residentes em tratamento no período da aplicação, a amostra foi 
constituída por 66,66% de mães e 33,33% por pais. Foi utilizado na coleta dos 
dados o Inventário de Estilos Parentais (IEP), uma ferramenta que ampara os 
profissionais atuantes com populações de risco, facilitando à identificação de déficits 
educacionais no desenvolvimento das famílias (GOMIDE, 2014). Através dos dados 
obtidos na aplicação materna foi possível perceber que 90% apresentam o índice de 
estilo parental negativo e apenas 10% tiveram indicativo de um estilo positivas. 
Dentre todas as práticas educativas presentes na aplicação com as mães, 17% 
foram referentes a monitoria positiva, 21% comportamento moral, 13% punição 
inconsistente, 9% negligência, 12% disciplina relaxada, 16% monitoria negativa e 
12% abuso físico. Destes, 38% destinaram-se às práticas educativas positivas e 
62% das negativas. Ao abordar as práticas educativas paternas, percebe-se que 
80% apresentaram práticas educativas negativas, tendo como as mães, um alto 
índice de práticas negativas. Explanando os dados obtidos da aplicação paterna no 
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gráfico 2, é possível analisar que 19% foram referentes a monitoria positiva, 20% do 
comportamento moral, 12% punição inconsistente, 13% negligência, 16% disciplina 
relaxada, 12% monitoria negativa e 8% abuso físico. Isto posto, 39% destinaram-se 
às práticas educativas positivas e 61% às negativas. Parcialmente, este estudo 
identifica a presença das práticas negativas em índices maiores que as positivas. 
Pais e mães apresentam um estilo parental de risco, podendo estar relacionado ao 
local de aplicação. As mães apresentaram maiores índices de comportamentos 
agressivos para com seus filhos e os pais proporcionam maior prevalência de 
disciplina relaxada. Contudo, é necessário analisar os dados relevantes que ainda 
restam e oficializar o término da pesquisa. 

Palavras-chave: Estilos parentais. Dependência química. Comunidade Terapêutica 
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INTERFERÊNCIAS DO BPC NAS NECESSIDADES HUMANAS DOS IDOSOS EM 
CANOINHAS-SC 

Lucilda Rodrigues Das Chagas306 
Maria Luiza Milani307 

RESUMO: O estudo trata do enfrentamento da extrema pobreza em Canoinhas - 
SC, mensurado pelas alterações nas necessidades humanas básicas dos 
beneficiários do BPC, programa de transferência de renda constitucional, 
direcionado aos idosos extremamente pobres. O objetivo foi o de pesquisar as 
alterações nas necessidades humanas básicas dos beneficiários idosos do BPC de 
Canoinhas. A pesquisa teve a compilação de dados estatísticos e conceituais, 
obtidos na bibliografia e nos documentos institucionais (relatórios, pareceres 
técnicos, fichas de acompanhamento), obtidos junto aos CRAS, relativos a 
concessão e ao monitoramento do BPC. Também foi realizada pesquisa de campo 
nas residências de 10% da população idosa beneficiária do BPC (26 idosos) para 
conhecer, in loco a realidade em que estão inseridos e o que alterou no seu modo 
de vida após o BPC. Os idosos com o BPC podem considerar que estão 
respaldados financeiramente para se alimentarem, adquirirem vestuários e 
medicamentos. Ainda, os idosos entrevistados apontaram que o beneficiário 
promoveu melhorias em suas condições de vida. Disseram eles: “Eu trabalhava 
demais era doente, agora estou tranquila.” “[...] Melhorou as condições financeiras.” 
“Melhorou tudo, [...] antes não podia viajar, depois que recebi o primeiro pagamento 
fui para Foz do Iguaçu Paraná em uma excursão, ajuda nas despesas.” “Nossa!  [...] 
Antes nunca tinha dinheiro, precisava pedir para meu marido, pessoa sem dinheiro 
não é feliz!” “ Melhorou muito! [...] Esse dinheiro ajuda muito.” “Melhorou tudo! “[...] 
Tenho mais condições de pagar os médicos.”  “[...] Não dependo mais da ajuda 
financeira dos outros.” “Eu não tinha meios de manter minhas necessidades básicas, 
[...] agora tá bem melhor.” “[...] Posso comprar roupas, calçados e remédios.” “[...] 
Não dependo mais dos filhos para comprar remédios.” “É uma renda a mais, [...] não 
falta mais nada nas despesas.” “[...] Não dependo mais do marido.” “Parei de 
trabalhar, [...] pois não tinha mais forças para o trabalho.” “[...]  Melhorou deu para 
comprar uma televisão.” [...] Melhorou a minha situação financeira não passo mais 
necessidades.” “Melhorou muito, [...] porque não posso trabalhar, estou na cadeira 
de rodas.” “Melhorou minha vida! “[...] Tive a minha independência não preciso pedir 
dinheiro para o esposo.” “[...] não falta mais alimentos e remédios.” “[...]  Não 
dependo mais dos filhos.” “Melhorou muito, [...].” (SIC, idosos entrevistados 
beneficiários BPC). As mudanças atingiram principalmente os fatores que se 
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relacionam com a saúde, alimentação e vestuário, proporcionando auxilio para que 
os idosos deste estudo pudessem constituir um estilo de vida mais saudável e, 
consequentemente, melhoria na qualidade de vida. Mesmo assim, na realidade 
desses idosos emerge uma contradição, pois a inclusão social  oportunizada pelo 
BPC garante renda, o que os fazem afirmar esta interferência nas sua necessidades 
humanas básicas. Mas há outras ações que poderiam ser promovidas para  a 
inclusão social desse segmento além da renda, pois as necessidades humanas não 
se resumem a renda.  

Palavras-chave: Envelhecimento. Pobreza. BPC. 
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APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE DE ESCOLARES DE SÉRIES 
FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

CAMPOS NOVOS – SC308 

Gelson Ribeiro Silva309 
Marcos Adelmo Reis310 

RESUMO: Introdução: O estudo da aptidão física relacionada à saúde (AFRS) de 
crianças e adolescentes trazem informações valiosas para profissionais de 
Educação Física e de saúde. O estudo de cada uma destas variáveis auxilia na 
melhor compreensão de determinados fenômenos e comportamentos fundamentais 
para que profissionais possam compreender de forma mais acurada o 
desenvolvimento de cada um deles, bem como níveis de saúde destes indivíduos. 
Objetivos: Analisar os níveis de aptidão física relacionada à saúde dos escolares de 
Séries Finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campos 
Novos – SC. Materiais e métodos: A amostra foi composta por 216 indivíduos de 
10 a 15 anos de idade (104 meninos e 112 meninas). Foram aplicados testes para 
avaliar: Flexibilidade (teste de “sentar e alcançar”), Resistência Muscular Localizada 
(RML - teste de abdominal em um minuto), capacidade aeróbia (teste de 
corrida/caminhada de nove minutos) e o somatório das espessuras de dobras 
cutâneas (Tricipital e Panturrilha Medial) para indicador de gordura corporal relativa. 
Resultados: Os resultados encontrados indicam uma prevalência alta de indivíduos 
acima do peso (38,0%). Na avaliação da capacidade aeróbia, os avaliados ficaram 
muito abaixo do padrão, 38,0% dos jovens apresentam níveis muito baixos de 
aptidão cardiorrespiratória. No que tange à flexibilidade, um total de 50,9% dos 
alunos apresentam níveis de flexibilidade de fraco a muito fraco. Na avaliação da 
resistência muscular localizada, 69,0% dos escolares se apresentam nos níveis 
fraco e muito fraco. Conclusões: Os resultados mostram que programas de 
intervenção se fazem necessários urgentemente para modificar o quadro de aptidão 
física destes jovens. Para isto, é necessário que haja uma mudança nas aulas de 
Educação Física nas escolas, com o intuito de melhorar a AFRS e, 
consequentemente, a saúde dos alunos. 

Palavras-chave: Aptidão Física. Saúde. Adolescentes. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS NOVOS – SC311.  

Ana Carolina Ribeiro312 
Marcos Adelmo Reis313 

RESUMO: Introdução: Uma criança obesa tem muito mais chances de permanecer 
obesa em sua vida adulta. Só que, quando adulta, corre muito mais riscos de 
desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, dislipidemia, 
arterosclerose, diabetes tipo 2, disfunção hepática entre outras. Objetivos: 
Identificar o estado nutricional de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino de Campos Novos – SC. Materiais e Métodos: A amostra foi composta 
de 961 crianças (490 meninos e 471 meninas), de 5 a 15 anos de idade 
matriculadas na Rede Municipal de Ensino de Campos Novos, das quais foram 
mensuradas a estatura, a massa corporal e as dobras cutâneas do tríceps e da 
panturrilha medial. Resultados: Os resultados indicam que 1,1% das crianças 
analisadas apresentam algum grau de desnutrição, enquanto que 26,9% delas 
apresentam excesso de gordura corporal; entre as crianças que apresentam 
excesso de gordura corporal relativa, observa-se que 11,5% apresentam sobrepeso, 
7,5% são consideradas obesas e 7,9% são classificadas como obesos mórbidos. 
Quando analisados segundo os gêneros, vê-se que as meninas apresentam um 
menos índice de excesso de peso, 24,4% contra 29,2% dos meninos, sendo que, 
nas classificações de obeso e obeso mórbido, os meninos apresentam uma 
proporção maior de indivíduos neste quadro em relação às meninas, 8,0% e 10,3% 
contra 7,0% e 5,4%, respectivamente. Conclusões: É importante que sejam feitas 
regularmente avaliações nutricionais nas crianças, para que se possa acompanhar 
mais de perto a evolução e que se evitem doenças como Obesidade, Diabetes, entre 
outras, que estão cada vez mais frequentes nesta população. 

Palavras-chave: Antropometria; Estado Nutricional; Obesidade Infantil. 
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ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL: A DINÂMICA DOS CRIMES 
AMBIENTAIS 

Aline Cardoso da Silva314 
Jandir Schmidt315 

RESUMO: Introdução: O presente trabalho aborda a análise dos Termos 
Circunstanciados e Notícias de Infração Penal registrado pela Polícia Militar 
Ambiental de Curitibanos dos anos de 2007 a Setembro de 2012 tendo em vista a 
criação recente dessa unidade com efetivação de suas funções em 2008. Objetivos 
Clarificando os números de ocorrências registrados em Termos Circunstanciados e 
Notícias de Infração Penal, este trabalho tem como objetivo exibir a realidade de 
nossa região, quais são as necessidades que nossa sociedade possui com o meio 
natural e quais são os indivíduos que desenvolvem essas atividades, desta forma 
conseguiremos compreender quais são as medidas que podem ser desenvolvidas 
para que tais acontecimentos sejam controlados, assim como expor à sociedade a 
urgência de sua cobrança junto ao outro em defesa do direito de todos a um 
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Materiais e Métodos: A pesquisa foi 
de cunho documental, o material utilizado encontra-se em acervo da Polícia Militar 
Ambiental. Foram analisados todos os Termos Circunstanciados e Notícias de 
Infração dos anos de 2007 a setembro de 2012, de crimes ambientais que foram 
cometidos em Curitibanos e região. Os dados obtidos nas análises dos Termos 
Circunstanciados e Notícias de Infração foram organizados através de fichamentos 
com o preenchimento das informações: mês; ano; sexo; nível socioeconômico; 
escolaridade; fato e local. Todos os dados obtidos em fichamento foram tabulados 
com o uso do Excel, por meses do ano. Resultados:  

Gráfico 1 - Número de Termos Circunstanciados e Notícias de Infração de 2007 a 2012. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Gráfico 2 - Escolaridade dos indivíduos envolvidos em infrações ambientais.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 
Gráfico 3 - Nível sócio econômico dos infratores de 2007 a 2012 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Gráfico 4 - Gênero dos infratores dos anos de 2007 a 2012. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

Conclusões: Os maiores índices de criminalidade nos respectivos anos 
pesquisados foram de: ano 2007 Corte Raso de vegetação, ano 2008 Pássaros em 
cativeiro, ano 2009 Atividade Potencialmente Poluidora, ano 2010 Corte Seletivo de 
vegetação. No ano de 2011, o maior índice de criminalidade ocorreu em 4 
modalidades: Corte Seletivo da vegetação, Pássaros em Cativeiro; Lenha Nativa; 
Atividade Potencialmente Poluidora. O ano de 2012 possui o maior índice de 
criminalidade em Pássaros em cativeiro. Quanto ao sexo dos indivíduos, em todos 
os anos, ha predominância do sexo masculino como autores dos crimes ambientais 
O nível de escolaridade da maioria dos envolvidos é Ensino Fundamental 
Incompleto em todos os anos, sendo que no ano de 2009, 100 (cem) indivíduos 
possuíam ensino fundamental incompleto, contemplando 65,35% envolvidos nas 
ocorrências do referido ano. Quanto ao nível sócio econômico dos infratores a 
maioria recebiam de 1(um)a 3(três) salários mínimos vigentes no ano de referência, 
o que pode decorrer do baixo índice de escolaridade dos mesmos. 

Palavras-chave: Crimes ambientais. Polícia Militar Ambiental. 
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SUSPEITA DE CÃO COM LEISHMANIOSE ATENDIDO NO HOSPITAL 
VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – RELATO DE CASO 

Mônia Marieângela Fritsch316 
Débora Damaceno Geraldo317 

Daniela Pedrassani318 
Simone Ballão Taques Wendt319 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo relatar o atendimento de um canino, 
fêmea, 10 anos, 8 Kg, raça dachshund, realizado no dia 10 de outubro de 2013, no 
Hospital Veterinário da Universidade do Contestado, com suspeita de leishmaniose. 
A leishmaniose é transmitida pela picada do mosquito-palha (Lutzomia spp.) 
infectado com o protozoário Leishmania spp. É uma zoonose, isto é, doença que 
pode ser transmitida do animal para o homem e vice-versa, e possui duas formas 
clínicas: visceral e cutânea. A forma visceral é a mais grave e manifesta-se como 
doença sistêmica, comprometendo órgãos como fígado e baço, e caracteriza-se por 
febre de longa duração podendo evoluir para óbito. A forma cutânea é manifestada 
através de úlceras na pele. A suspeita clínica do presente relato surgiu com a 
informação de que a proprietária e o cão moravam na região norte do Brasil 
(Manaus), onde existe o mosquito transmissor, e a paciente era portadora de três 
sinais clínicos compatíveis com a doença: onicogrifose (crescimento exagerado das 
unhas), emagrecimento acentuado e alopecia Foi realizada a coleta de sangue e o 
material foi encaminhado para o Laboratório Central de Saúde Pública de Santa 
Catarina(LACEN); o resultado foi negativo. Este relato de caso foi descrito com o 
objetivo de alertar sobre a possível ocorrência da doença na região e também por se 
tratar de uma zoonose de notificação obrigatória aos órgãos de Saúde Pública. No 
estado de Santa Catarina há relatos da presença do mosquito-palha (Lutzomia spp.) 
e registros da doença em algumas regiões. 

Palavras-chave: Leishmania, canino, Santa Catarina. 
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Foto 1 – Paciente canino atendida no Hospital Veterinário da UnC apresentado sinais clínicos 
compatíveis com Leishmaniose : onicogrifose (crescimento exagerado das unhas), emagrecimento 
acentuado e alopecia. Canoinhas-SC. 2013. 
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O PERFIL DECISIONAL PRÉ-INTERATIVO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA NOS PRIMEIROS ANOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: UM 

ESTUDO COMPARATIVO LONGITUDINAL  

Francis Anacleto320 
Carlos Januário321 

RESUMO: A presente investigação parte de duas questões: a) Como o perfil 
decisional pré-interativo dos professores de Educação Física evolui nos primeiros 
anos de desenvolvimento profissional? e b) Como os elementos de contexto do 
desenvolvimento do professor influenciam o processo de automatização das 
decisões pré-interativas e interativas de ensino, após quatro anos de exercício 
profissional? Para responder a estas questões o escopo da investigação pauta-se no 
seguinte quadro teórico: a) paradigma Pensamento e Ação do Professor (1); b) 
Psicologia Histórico Cultural (4); c) Teoria da Atividade (3) e; d) Teorias do 
Desenvolvimento Profissional (2). A investigação é longitudinal e de natureza 
descritiva, interpretativa e gerativa, comparando dois momentos de vida dos 
professores: como estagiários em 2006 e como professores em 2010. Participam 18 
professores de Educação Física de Minas Gerais, Brasil, lecionando três aulas 
(sendo 54 aulas como estagiários e 54 aulas como professores). Utilizou-se 
abordagens qualitativas e quantitativas e a triangulação de dados e de técnicas, 
através dos seguintes instrumentos: a) Análise documental do Plano Curricular da 
Licenciatura, para conhecer o referencial da formação inicial; b) Curriculum Vitae, 
para a análise do percurso profissional e para suportar a confecção dos 
instrumentos seguintes; c) Inventário de Necessidades e Caracterização da 
Formação, para caracterizar a formação continuada, a percepção das experiências 
de formação e a percepção sobre as necessidades de formação; d) Entrevista de 
Aprofundamento (1ª ronda) referente ao percurso profissional, com o intuito de 
conhecer a biografia e caraterísticas do contexto sócio-histórico; e) Entrevista 
retrospectiva estruturada, para identificar os processos de pensamento e as 
decisões pré-interativas que ocorrem na mente do professor nos dois momentos; f) 
Notas de Campo, para observar a conduta docente e a conformidade da entrevista 
retrospectiva sobre as tomada de decisão prévias com a fase interativa de ensino, e 
identificar comportamentos dos professores que se caraterizam como indicadores 
para justificar a formação de rotinas; g) Entrevista de Aprofundamento (2ª ronda), 
com a finalidade de validar as informações provenientes da entrevista retrospetiva e 
notas de campo, sobre as rotinas e os elementos contextuais do desenvolvimento do 
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professor que influenciam a formação de rotinas. Em síntese pode ser classificada 
como: a) IV SIPEX – Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão I 
Seminário dos Grupos de Pesquisa Universidade do Contestado Interpretativa 
(qualitativa e quantitativa); b) De Casos Múltiplos; c) Etnográfica (observacional, 
descritiva e analítica) e d) Longitudinal Simples Retrospectivo (comparativa). Com 
base na análise dos resultados conclui-se que houve uma evolução no perfil 
decisional destes professores quanto ao controle e gestão da aula, também 
demonstraram uma maturidade no processo de automatização do repertório de 
proposições didáticas para lidar com a imprevisibilidade do cotidiano de ensino. 
Também constatou que suas rotinas de planejamento apresentam uma estrutura 
básica de aula, oriunda de sua aprendizagem e experiência na formação inicial. 
Estas características no perfil decisional destes professores justificam-se pela 
experiência profissional adquirida, pelas rotinas de planejamento e de ensino 
automatizadas e pelo senso de responsabilidade com a formação dos alunos. 

Palavras-chave: Pensamento e Ação do Professor. Educação Física. Professor de 
Educação Física. Decisões Pré-Interativas. Desenvolvimento 
Profissional. Rotinas de Planejamento. Rotinas de Ensino. Estudo 
Longitudinal 
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ANÁLISE ESTRUTURAL E DINÂMICA DE UMA FLORESTA OMBRÓFILA MISTA 
LOCALIZADA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO (UnC) DE 

MARCILIO DIAS, CANOINHAS-SC 

Diane Janaíne Ruthes
322

 

Julio Budant Sobrinho
323

 

Thiago Floriani Stepka
324

 

RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo implantar parcelas permanentes, 
operacionalizar medições dendrométricas, identificar pelos padrões da botânica as 
espécies arbóreas, analisar a estrutura horizontal e vertical e analisar a diversidade 
florística em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista. A área de estudo localiza-se 
no campus Marcilio Dias da Universidade do Contestado, município de Canoinhas - 
SC. A área de estudo possui 1 parcela de 1 hectare (100 m X 100 m) dividido em 4 
sub-parcelas de 0,25 hectares (50 m X 50 m) e a fim de  facilitar a numeração e o 
mapeamento das árvores (coordenadas X, Y), cada parcela foi subdividida em 5 
faixas de controle de 10 m x 50 m (0,05 ha) totalizando em 20 faixas. Foram 
observadas 835 indivíduos de 53 espécies, dentro de 25 famílias.  As espécies de 
maior valor de importância (VI%), ou seja, as espécies mais importantes 
ecologicamente dentro da floresta em estudo foram Cupania vernalis (Cuvatã) com 
14,58%, Sebastiania commersoniana (Branquilho) com 9,97%, Araucaria angustifolia 
(Pinheiro-do-Paraná) com 7,54%, Luehea grandiflora (açoita-cavalo) com 6,60% e 
Matayba elaeagnoides (Miguel Pintado) com 5,83%. Quanto ao índice de 
diversidade de Shannon-Weaver (H'), observa-se que a floresta apresenta uma alta 
diversidade florística 2,97, no entanto, quando avaliado o índice de diversidade de 
Simpson (D), onde o valor foi de 0,078 demonstra que a floresta apresenta árvores 
com alta dominância e densidade de indivíduos. Quando analisado o índice de 
Equabilidade de Pielou, o valor encontrado para este índice foi de 0,76 o que 
demonstra alta uniformidade na composição florística da parcela permanente. Com 
base na analise dos resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que a 
espécie de maior importância dentro da floresta foi a Cupania vernalis. Os índices de 
diversidade florística indicam que o fragmento estudado possui uma alta diversidade 
florística. 

Palavras-Chave: Floresta de Araucária. Estrutura Florística. Fitossociologia. 
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A INSERÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  

Keli Pauli325 
Renata Campos326

 

RESUMO: Introdução: No Brasil 23 milhões de pessoas necessitam de algum 
atendimento em saúde mental e pelo menos cinco milhões sofrem com transtornos 
mentais graves e persistentes, representando quatro das dez principais 
incapacitações. Podem estar associadas a alterações nas estruturas corporais, 
como postural, respiração, movimento, dificuldade na execução de atividades 
diárias, tensões e rigidez muscular e prejuízo da expressão corporal. A atuação da 
fisioterapia vem sendo demonstrada como uma importante aliada na assistência a 
indivíduos portadores de transtornos mentais sendo Primordial na reabilitação nos 
âmbitos cognitivo, social e motor desses pacientes. Objetivos: Avaliar a importância 
do fisioterapeuta como parte da equipe multiprofissional do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS); Verificar os municípios da região norte em que o fisioterapeuta 
faz parte da equipe que integra o CAPS; Identificar quais programas de promoção 
de saúde adequados para o público específico. Materiais e Métodos: Pesquisa 
descritiva, básica e prospectiva. Serão avaliados os municípios da 25° Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR) e a unidade do CAPS II de São Bento do Sul/SC. 
Serão avaliados os municípios que possuem fisioterapeuta integrado ao CAPS via 
contato telefônico. Os fisioterapeutas dos municípios participantes da pesquisa 
serão entrevistados para caracterizar a importância desta área no CAPS. Ainda 
serão identificados quais as atividades realizadas com estes pacientes relacionados 
à promoção à saúde. Resultados :  
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Tabela 1 - Número de habitantes nos municípios da região norte Catarinense e os quais possuem 
CAPS e profissionais que realizam atividade física com os pacientes: 

 
 

Os municípios estudados não possuem um fisioterapeuta atuando no CAPS. 
Somente o município de Monte Castelo possui esse profissional integrado em sua 
equipe. Em algumas equipes quem realiza atividades físicas com os pacientes são 
profissionais sem preparo e outras equipes os pacientes não realizam nenhum tipo 
de exercício físico. Conclusões: A inserção do fisioterapeuta na equipe de saúde 
mental, ainda é uma perspectiva. Mas a Fisioterapia deve buscar novas formas de 
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atuação, contribuindo para a melhora da qualidade de vida dos indivíduos 
portadores de transtornos mentais enquanto ser atuante da sociedade.  

Palavras-chave: Fisioterapia. Saúde Mental.  CAPS. Multiprofissional. 
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OCORRÊNCIA DE DISTÚRBIO HEPATOCELULAR EM CURICACA (Theristicus 

caudatus) ATENDIDA PELO HOSPITAL VETERINÁRIO  UnC 

Caroline Consoni327 
Eduardo Olsson328 

Maysa El-Kouba329 

RESUMO: As causas de distúrbios hepáticos nos animais tanto domésticos como 
silvestres tem etiologias diversas. Atualmente a clinica e cirurgia de animais 
silvestres vem adquirindo crescente importância na medicina veterinária e 
constantemente médicos veterinários se deparam com diversas etiologias de 
doenças que muitas vezes não são relatadas na literatura cientifica e, portanto o 
presente trabalho tem por objetivo relatar a ocorrência de distúrbio hepatocelular 
(Colestase) em Curicaca (Theristicus caudatus), encaminhado ao Hospital 
Veterinário UnC  pela Policia Ambiental de Canoinhas, em Agosto de 2013 O 
histórico do animal foi que o mesmo não conseguia voar e recusava-se a se 
alimentar. No exame físico apresentou fratura em membro anterior torácico (Úmero). 
O animal veio a óbito logo após a consulta, sendo encaminhado ao Laboratório de 
Patologia Animal do Hospital Veterinário da UnC. Na necrópsia foi encontrada lesão 
hepática focal onde se observou um aumento de volume no fígado e este 
apresentou coloração variando de vermelho escuro ao marrom-esverdeado e com 
uma consistência bastante rígida. Coletada amostras da vesícula bilar e do fígado as 
mesmas foram colocada em formol 10 % e em seguida confeccionaram-se as 
lâminas para diagnóstico histopatológico. Ao analisar as lâminas em microscópio 
ótico, visualizaram-se pontos de necrose com degeneração paracentral dos 
hepatócitos, bilirrubina canalicular retida, hiperplasia biliar e reduplicação dos ductos 
biliares e o fígado apresentou lesões características de colestase hepatica. A 
colestase se apresenta como uma retenção de bile no fígado causada por uma 
obstrução da rede biliar com aumento dos canalículos e ductos frente à obstrução. A 
colestase pode ser intra ou exta hepática. A descrição de casos nesta temática teve 
como objetivo contribuir para o diagnóstico clínico e patológico de doenças das aves 
da fauna silvestre brasileira, pois não há na literatura descrição sobre a prevalência 
de distúrbio hepatocelular em aves silvestres. 

Palavras-chave: Distúrbio hepatocelular. Colestas. Curicaca. (Theristicus caudatus) 
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DEFICIÊNCIA DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO MUNICÍPIO DE 
PIÊN- PR 

Cristiane Scharmach330 
Daiane C. M. Rodrigues331 
Paty Aparecida Pereira332 

RESUMO: Introdução: Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de obter 
informações para a realização do trabalho da disciplina de administração em 
fisioterapia, que visa despertar o empreendedorismo e aproximar mais os alunos da 
realidade do mercado de trabalho, dentre os objetivos da disciplina, foi proposto à 
elaboração de uma clinica de fisioterapia fictícia, sendo o local a escolha do aluno, 
para a garantia de sucesso na realização da mesma, usou-se um estratégia de 
planejamento para abrir uma clinica conforme a necessidade do município. Segundo 
Mintzberg et al. (2000), a estratégia empreendedora apoia-se no conceito de 
processo visionário, característico de pessoas capazes de gerar negócios e 
desenvolve-los com sucesso. Sendo assim aplicou-se questionários a fim de colher 
informações sobre qual área da fisioterapia a população considerava mais precária 
dentro do município de Piên-PR. Vale ressaltar que a fisioterapia trabalha com 
diversas áreas, fato que leva a escolher especializações em uma área para um  
melhor atendimento. Objetivos: Identificar a deficiência das áreas de atuação da 
fisioterapia no município de Piên- PR. Materiais e Métodos: Foram aplicados 
questionários semiestruturados com 81 pessoas para identificar as deficiência das 
áreas especificas dentro da fisioterapia no município de Piên-PR, onde cada 
individuo teve a opções de escolher até três áreas de atuação do fisioterapeuta. 
Resultados: O resultado está apresentado na tabela 1 com os valores em 
porcentagens (%). Observamos que as áreas de maior carência são especialização 
da coluna vertebral e fisioterapia neurofuncional. 
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Tabela 1. Deficiência das áreas especifica dentro da fisioterapia no município de Piên- PR 

Variáveis % das Áreas 

Especialização na coluna vertebral e postura de modo geral 52% 

Fisioterapia neurofuncional 51% 

Fisioterapia geriátrica e gerontologia 38% 

Especialização em acupuntura 30% 

Fisioterapia respiratória e cardiovascular 30% 

Fisioterapia oncofuncional 27% 

Fisioterapia traumato-ortopédico-funcional 27% 

Fisioterapia aquática 21% 

Método Pilates 20% 

Fisioterapia dermatofuncional 19% 

Fisioterapia uroginecofuncional e Obstétrica 17% 

Especialista em reumatofuncional 17% 

Necessidade de atendimentos a Home Care  

Sim 64% 

Não 36% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 
 

Conclusões: Observou-se que realmente existe uma carência das áreas de 
fisioterapia dentro do município de Piên-PR, dentre as doze áreas propostas, 
constatou-se principal deficiência em especialização na coluna vertebral e postura 
de modo geral, fisioterapia neurofuncional e fisioterapia geriátrica/gerontologica, e foi 
verificado também a necessidade de atendimento a Home Care. 

Palavras-chave: Administração. Fisioterapia especialização. 
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A UNIVERSIDADE COMO PROMOTORA DE SAÚDE NAS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS 

Weslei Pauli333 
Alexsandra Vilarino334 
Flaviane Linzmyer335 

Karine Schoeffel336 
Walléria Barros337 

Jaqueline Vincula338 
Luana de Oliveira339 
Renata Campos340 

RESUMO: Introdução: As Doenças Cônicas Não Transmissíveis (DCNT) passaram 
a ser os maiores causadores de óbito no Brasil nas últimas décadas, superando as 
taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) na década de 80. 
Para que não ocorra um crescimento epidemiológico de tais doenças é necessária a 
prevenção, controle e seus fatores de riscos, para a melhor qualidade de vida. As 
DCNT se caracterizam por ter uma etiologia incerta, múltiplos fatores de risco, 
longos períodos de latência, curso prolongado, e por estarem associadas a várias 
comorbidades e incapacidades funcionais (OPAS, 2005). Os fatores de risco para 
DCNT são principalmente comportamentais, como dieta, sedentarismo, dependência 
química, tabaco, álcool entre outros. No Plano Nacional da Saúde - Um Pacto pela 
Saúde no Brasil definiu que: O incremento das iniciativas intersetoriais de prevenção 
e controle das principais DCNT constitui-se uma prioridade. Um dos alicerces da 
atuação nesse contexto consistirá na vigilância integrada dos principais fatores de 
risco modificáveis e comuns à maioria das doenças crônicas, quais sejam o 
tabagismo, a alimentação não saudável e a inatividade física (Brasil 2004). 
Objetivos: Investigar a existência de projetos de extensão vinculados aos cursos da 
área da saúde da Universidade na temática promoção da saúde. Materiais e 
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Métodos: A pesquisa foi realizada nas dependências da Universidade do 
Contestado (UnC) Campus Mafra SC, tendo como público alvo os coordenadores 
dos cursos 1, curso 2, curso 3, curso 4 e curso 5, grupo de pesquisa  e o setor de 
extensão como fonte de busca. Foi elaborado um questionário buscando mapear 
intervenções de promoção à saúde, os objetivos das intervenções, o grupo 
beneficiado e os resultados obtidos. Resultados: Observamos que a Universidade 
possui poucas atividades relacionadas à Promoção de saúde na comunidade. Estes 
dados nos alertam para a necessidade de ampliar as possibilidades de inserção dos 
nossos cursos em atividades que promovam a saúde, principalmente na temática 
promoção de saúde. Os dados referentes à atuação dos cursos podem ser 
visualizados na tabela 1. 

Tabela 1 – Dados sobre atividade de Promoção à saúde.  

 
Fonte: Setor de extensão da UnC (2014) 
 

Conclusões: Através de pesquisa realizada conclui-se, que apenas dois cursos em 
um total de cinco na área da saúde realizam atividades em prol da promoção a 
saúde com relação às Doenças Crônicas não Transmissíveis, assim constatando a 
pouca adesão a este determinado assunto, e uma deficiência nas atividades que 
poderiam ser propostas para a prevenção das mesmas. 

Palavras – Chave: Pesquisa. Doenças crônicas não transmissíveis. Promoção à 
saúde. Universidade. 

 

 

CURSO ATIVIDADES DE 
PROMOÇÃO

OBJETIVOS BENEFICIADOS

Curso 1 Palestra sobre Ca 
mama

Disseminação de 
informações 

sobre a patologia

GIRO –
comunidade 

externa

Curso 2 **** **** ****

Grupo de
pesquisa

III Encontro 
idosos

Promover 
saúde/estilo de 

vida

Idosos vários 
municípios

Curso 3 Saúde e 
movimento

Diminuir riscos
cardiovascular

Colaboradores 
UnC

Curso 4 **** **** ****

Curso 5 **** **** ****



250 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DA 25ª SDR – MAFRA 

Weslei Pauli341 
Alexsandra Vilarino342 
Flaviane Linzmyer343 

Karine Schoeffel344 
Walléria Barros345 

Jaqueline Vincula346 
Luana de Oliveira347 

Renata Campos348 

RESUMO: Introdução: Na busca por compreender a evolução da qualidade de vida 
das pessoas, principalmente nas questões que englobem a saúde da população, é 
fundamental que compreendemos e comparemos os índices socioeconômicos. 
Nestes índices, pode-se verificar a que ponto os municípios, os estados e o país se 
encontram nos quesitos de saúde, educação, PIB, renda per capita, desigualdade 
social. Delimitando a área a ser pesquisada para a 25ª SDR no estado de Santa 
Catarina, buscou-se demonstrar neste trabalho os índices socioeconômicos para 
medir a que ponto as cidades pertencentes a 25ª SDR. Objetivos: Demonstrar os 
indicadores socioeconômicos, principalmente os da área da saúde, da 25ª SDR que 
engloba os municípios de Papanduva, Monte Castelo, Itaiópolis, Mafra, Rio 
Negrinho, São Bentos do Sul e Monte Castelo. Materiais e Métodos: Foi utilizado 
dados públicos governamentais do estado de SC e órgãos de pesquisa como o 
IBGE, IPEA e PNUD. Resultados: Os resultados da pesquisa nos seus mais 
variados índices socioeconômicos mostra que a região que engloba a 25ª SDR 
possui em média, um bom desenvolvimento humano. O gráfico 1 sobre o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), mostra que a média da região fica em torno de 
0,68 o que, segundo o PNUD, indica uma região em processo de desenvolvimento. 
Em comparação com o IDH do estado de Santa Catarina que é de 0,77 e com o do 
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Brasil que é de 0,74 mostra que a região tem grande potencial de crescimento, pois 
fica somente alguns pontos da média estadual e federal. 

 
Gráfico 1 – IDH municipal da 25ª SDR. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
 

Grande destaque para o alcance deste índice são as cidades de São Bento do Sul, 
Mafra, Itaiópolis e Rio Negrinho respectivamente, sendo estas as mais 
desenvolvidas economicamente, e que apresentam os melhores índices 
socioeconômicos como saúde, educação, PIB, renda per capita e desigualdade 
social. Por outro lado, as cidades como Monte Castelo, Papanduva e Campo Alegre 
são as menos desenvolvidas, com uma economia extremamente agrícola, baixa 
população e grandes áreas interioranas o que dificulta a acesso aos fatores de 
desenvolvimento econômico. Conclusões: O presente trabalho se propôs a mostrar 
a situação socioeconômica da 25ª SDR. Em comparação com o estado de Santa 
Catarina e com o Brasil, a região da 25ª SDR mostra a um forte potencial para 
crescimento socioeconômico como mostras as cidades de São Bento do Sul, Mafra, 
Itaiópolis e Rio Negrinho, por outro lado apresenta também baixo desenvolvimento 
socioeconômico como nas cidades de Monte Castelo, Papanduva e Campo Alegre. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Índice. Socioeconômico. 25ª SDR. IDH. 
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A SAÚDE DO PRODUTOR DE TABACO: REALIDADES VIVENCIADAS.  

Adriano Rodycz349 
Renata Campos350 

RESUMO: Introdução: a saúde do trabalhador é vista de forma fragmentada e 
desarticulada pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador (2012). O acesso da 
população trabalhadora, principalmente a rural, é limitada devido a inúmeros fatores, 
dentre eles o tempo disponível dos agricultores e o período de atendimento ofertado 
pela Unidade Básica de Saúde, fazendo com que esta população tenha menos 
acesso aos cuidados com a saúde. Objetivos:- Avaliar o nível de dor dos 
fumicultores;- Avaliar a função respiratória dos fumicultores. Materiais e Métodos: 
Esta pesquisa teve característica quantitativa, básica e prospectiva. Foi realizada 
com 41 fumicultores de um Município do Planalto Norte Catarinense. Foi avaliado o 
nível de dor, por meio da escala visual analógica (EVA) em todos os segmentos 
corporais e avaliado a função respiratória através do peak flow obtido e previsto e a 
capacidade inspiratória por meio do Voldyne. Esta foi aprovada pelo Comitê de Ética 
da Universidade do Contestado (n°. 27999). Os dados estão expressos em média e 
desvio padrão. Dados comparativos foram feitos por meio do teste T. Foi adotado 
nível de significância p<0,05. Resultados: A amostra foi composta de 41 
fumicultores com idade de 40,2±9,9 anos, o tempo de profissão foi de 16,78±7,66 
anos. Houve diferença significativa entre o peak flow previsto e obtido (538,6±98,5 
vs. 414,8±129,3 lpm, p= 0,000, respectivamente). Quanto à capacidade inspiratória 
observou-se que esteve próxima a normalidade (4184,6±939,2 mL). O nível de dor 
foi mais pronunciado na região lombar (7,84±0,9) e na região de quadril/coxas 
(6,50±1,1) de acordo com a graduação pela EVA. Conclusões: Conclui-se que os 
fumicultores possuem uma significativa restrição ao fluxo de ar expiratório que pode 
ser compatível com ao desenvolvimento de doenças pulmonares. O nível de dor 
ficou classificado como grave pela escala de dor, o que sugere várias limitações 
funcionais. 

Palavras-chave: Saúde. Trabalhador. Dor. 
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DESTREINAMENTO EM MESATENISTAS  

Anderson Miodutzki351 
Luis Paulo Gomes Mascarenhas352 

RESUMO: Introdução: o presente estudo procurou estudar formas de ajudar 
treinadores no seu planejamento de treinos, verificando quanto se perde de 
valências físicas em períodos de recesso dos treinamentos diários em mesatenistas. 
Objetivos: Objetivo do estudo foi avaliar o grau de destreinamento em mesatenistas 
pós um período de recesso de treinamentos Materiais E Métodos foram 
selecionados 14 mesatenistas com idade 14,35 (± 2,84) foram avaliados no período 
de competição e o reteste após 54 dias de recesso total de treinamento. Utilizou-se 
os testes de agilidade, flexibilidade, resistência aeróbica, impulsão horizontal, forca 
muscular, resistência abdominal, todos seguindo os padrões do PROESP BR. Na 
análise dos dados aplicou-se o teste t de student com nível de significância 
estipulado em 0,05. Resultados: foram verificadas perdas significativas em todas as 
valências físicas analisadas com exceção da força (p>0,74). 

 Pré (n=14) Pós (n=14) t p Perda 

Agilidade(s)  7,55 7,87 -6,84 0,01 4,23 % 

Força (m) 3,01 2,90 1,94 0,74 3,45% 

Salto (m) 1,67 1,60 4,63 0,01 4,19% 

Abdominal 40,00 34,78 2,25 0,04 13,05% 

Flexibilidade 
(cm) 

22,53 20,64 2,82 0,14 8,38% 

Corrida (m) 1685 1513,21 7,25 0,01 10,20% 

 

Conclusões: pode se concluir que todas as valências físicas apresentaram perda 
com exceção da forca. 

Palavras-chave: Treinamento. Destreinamento. Mesatenistas. 
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DISFUNÇÕES PULMONARES EM TRABALHADORES DE FÁBRICA 
MADEIREIRA 

Keizian Eckel Tatara353 
Renata Campos354 

RESUMO: Introdução: Estima-se que aproximadamente 20 bilhões de 
trabalhadores encontram-se expostos a agentes desencadeantes de disfunções 
pulmonares, como o pó da madeira, exposição que tem sido associada a uma 
variedade de sintomas respiratórios ocupacionais Objetivos: A presente pesquisa 
teve como objetivo investigar a presença de disfunções pulmonares existentes em 
trabalhadores da indústria madeireira e estabelecer o nexo causal entre as 
disfunções laborativas e as disfunções respiratórias. Materiais e Métodos: Este 
estudo é prospectivo, básico e quantitativo. Foram realizados questionários 
semiestruturados, baseados em anamnese clínica, questionário ocupacional, e 
avaliação da função pulmonar através do fluxo expiratório, capacidade inspiratória, 
expansibilidade torácica, saturação periférica de oxigênio e força muscular 
respiratória. A amostra foi constituída de 35 trabalhadores de uma madeireira, de 
ambos os sexos, com idade entre 18 a 60 anos, e foram divididos em dois grupos, 
sendo G1 o grupo de avaliação, com 22 trabalhadores do setor de produção; e G2 o 
grupo controle, com 13 trabalhadores do setor administrativo. Resultados: o G1 
apresentou a maior média de idade, com 35,3 ± 10,4 anos. Houve predominância do 
sexo feminino em ambos os grupos, com 59,1% no G1 e 61,5% no G2. A média do 
tempo de profissão, expressa em meses, foi maior para o G2, com 127,23 ± 116,82 
meses de trabalho. Quanto a escolaridade do G1, 31,8% declarou não ter ensino 
fundamental completo, e 31,8% declarou ter ensino médio completo. Para o G2, a 
predominância foi ensino médio completo, com 46,2%. A função exercida mais 
descrita pelos trabalhadores foi Operador de Máquina (40,9%). Quanto ao uso de 
EPI, a maior parte dos colaboradores relatou utilizar apenas luvas (54,5%) junto com 
o protetor auricular (100%). Quanto à hora extra de trabalho, a maioria (73,7%) 
relatou realizar apenas 2h extras por dia. Quanto aos sujeitos do G2, trabalham no 
escritório da empresa, sem necessidade de uso de EPI, com horário regular de 
trabalho (8h/dia). A avaliação do fluxo expiratório do G1 e G2 foi demonstrada pelo 
Gráfico 01. Não houve significância (p=0,323) entre a comparação do resultado 
obtido dos grupos, mas ressalta-se a diferença significativa (p=0,000) encontrada 
entre os valores previstos e preditos do Peak Flow (lpm)O principal resultado foi a 
correlação positiva entre os valores obtidos do fluxo expiratório e da capacidade 
inspiratória no G1 (p=0,001), expressos no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Correlação positiva dos resultados da avaliação através do Peak Flow e da capacidade 
inspiratória (CI) nos trabalhadores do G1. 

 
 

Foi encontrada também uma significância entre os valores preditos e previstos do 
fluxo expiratório em ambos os grupos (p=0,000). Conclusões: A partir do presente 
estudo, conclui-se que a classe trabalhadora do setor madeireiro apresenta 
diminuição na função pulmonar, necessitando de atenção primária, quando se trata 
de promoção da saúde, e medidas de fiscalização devem ser adotadas. 

Palavras-chave: Exposição ocupacional. Saúde do trabalhador. Saúde pública. 
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RELAÇÃO ENTRE O IMC E A FLEXIBILIDADE DE MENINOS ESCOLARES  

William Cordeiro de Souza355 

RESUMO: Introdução: A alta prevalência de sobrepeso e obesidade vem se 
tornando um problema de saúde com grande destaque mundial. No Brasil, nas 
últimas décadas, observou-se grande aumento da prevalência de 
sobrepeso/obesidade na população escolar. Dessa forma, diversas técnicas estão 
sendo utilizadas para estimar a percentagem de gordura corporal, dentre elas, 
destaca-se o IMC, por ser um método simples e de baixo custo, onde se utiliza 
apenas as medidas de peso e altura (SOUZA et al., 2013). As aptidões físicas 
também podem ser entendidas como um indicador de saúde, e sabendo que as 
aquisições de doenças podem ser derivadas de uma alimentação incorreta e a 
inatividade física, é imprescindível aceitar que crianças e adolescentes apresentem 
níveis de crescimento abaixo do normal (VERARDI et al 2007). Dentre as aptidões 
que corroboram significativamente para um bom desempenho motor, apresenta-se a 
flexibilidade, que é de suma importância quando se trata da pratica de esportes e 
também da saúde do individuo (PEREIRA; GRAUP, 2007). Objetivo: Verificar a 
relação entre o IMC e a flexibilidade de meninos escolares. Métodos: A amostra 
intencional foi constituída, por 45 escolares do sexo masculino com idade de 11 
anos. Foi avaliado o peso e a estatura para obtenção de IMC utilizado à seguinte 
formula: IMC= Peso Corporal/ Estatura². Para a classificação do IMC utilizou-se 
como referencia as curvas de percentis do IMC, para idade, conforme padrão de 
referência do Center for Disease Control (2000). Para a Classificação do Teste de 
Flexibilidade (Sentar e alcançar) foi utilizado o banco de Wells, protocolo proposto 
pela PROESP-BR. Na análise dos dados foi utilizada à estatística descritiva: Média, 
desvio padrão (dp), frequência percentual (%) e foi realizado o teste de normalidade 
de Spearman para prever a utilização de testes paramétricos. Os dados foram 
analisados através do pacote estatístico BioEstat 5.0. Resultados: Os meninos 
avaliados apresentaram 40,61 + 12,7 (kg) de peso corporal; 146 + 9,0 (m) de 
estatura; 18,69 + 4,1 (kg/m²) de IMC e 19,09 + 6,0 no teste de flexibilidade. Na 
classificação do IMC (n= 30) 66,66% apresentaram seu IMC sendo Eutrófico; (n=09) 
20,00% apresentaram sobrepeso e (n=06) 13,33% obesidade. Já na classificação da 
flexibilidade (n=17) 37,77% apresentaram sua flexibilidade Muito Fraco; (n=11) 
24,44% Fraco; (n=07) 15,55% Razoável; (n=09) 20,00% Bom e (n=01) 2,22% Muito 
Bom. Através desses dados foi possível verificar que não existem interações entre o 
IMC e a Flexibilidade em escolares do sexo masculino (r=0,046; p= 0,762). 
Conclusão: Ao finalizar o estudo foi possível verificar que não existem interações 
entre o IMC e a flexibilidade em escolares de 11 anos do sexo masculino.  

Palavras-chave: Escolares, IMC, Flexibilidade. 
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UROLITÍASE VESICAL EM CÃO: RELATO DE CASO 

Caroline Denk Silva356 
Cássio Petters357 

Simone Ballão Taques Wendt358 

RESUMO: A litíase urinária (urolitíase) é a formação de cálculos (urolitos) nos rins, 
nos ureteres ou na bexiga. Os urolitos são concreções policristalinas compostas 
principalmente por cristalóides orgânicos ou inorgânicos (90-95%) e uma pequena 
quantidade de matriz orgânica (5-10%) e formam-se no interior das vias excretoras. 
A urolitíase no cão representa cerca de 0.4 a 2% dos motivos de consulta dos cães 
ao médico veterinário. O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de 
urolitíase vesical em um animal da espécie canina do sexo feminino, raça 
pequinesa, pesando 6,8 kg., com 7 anos de idade atendido no Hospital Veterinário 
da Universidade do Contestado – UnC em outubro de 2013. Na anamnese a 
proprietária informou que o animal estava prostrado há dias e apresentava 
hematúria. Ao exame físico o animal apresentou temperatura retal de 39Cº, ausculta 
cardíaca e pulmonar sem alterações, tempo de preenchimento capilar, mucosas 
conjuntival e oral e turgor cutâneo dentro dos valores normais de referencia. Na 
palpação abdominal o animal apresentou dor à palpação e discreta tensão na região 
inguinal. O paciente foi encaminhado ao exame ultrassonográfico e radiológico para 
avaliação da cavidade abdominal e região inguinal sendo revelado a presença de 
um cálculo vesical radiopaco na bexiga (Figura 1), resultando no diagnóstico de 
urolitíase vesical. O paciente foi encaminhado para o tratamento cirúrgico para a 
retirada do cálculo. Este foi para análise (Figura 2) e revelou tamanho de 2,5 cm e 
predomínio por oxalato de cálcio. Os urólitos de oxalato de cálcio ocorrem 
freqüentemente nos caninos mais velhos com idade média de oito a doze anos. A 
provável causa do urólito neste paciente estava ligada a dieta sendo prescrito uma 
dieta com ração balanceada para evitar recidivas. Foram recomendadas avaliações 
posteriores e periódicas de exames de urina, perfis bioquímicos, radiografias e 
ultrassonografia tanto para avaliar a eficácia do tratamento dietético bem como para 
identificar recidivas com o objetivo de que novos urólitos sejam detectados ainda 
pequenos, muitas vezes suficientes para passarem através do lúmen uretral e, 
portanto, evitando-se uma nova intervenção cirúrgica. 

Palavras-chave: Urolítiase. Oxalato de cálcio. Canino. 
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Figura 1 – Imagem radiográfica do abdômen evidenciando cálculo vesical presente na bexiga (seta) 
de canino fêmea  atendido no Hospital Veterinário UnC. Canoinhas/SC-2013. 

 
 
Figura 2 – Imagem fotográfica do urólito evidenciando o tamanho de aproximadamente 2,5 cm. 
retirado do canino fêmea após cirurgia de bexiga no Hospital Veterinário da UnC. Canoinhas/SC-
2013. 
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OCORRÊNCIA DE TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL (TVT) EM DOIS CÃES 
QUE HABITAM A MESMA RESIDÊNCIA 

Felipe Nicolai359 
Erley Rennau 360 

Simone Ballão Taque Wendt361 

RESUMO: O tumor venéreo transmissível (TVT) canino é uma neoplasia 
sexualmente transmissível encontrada na genitália externa dos cães, clinicamente 
caracterizada pelo crescimento de tecido friável e hemorrágico no trato genital com 
secreção serossanguinolenta. É considerada uma neoplasia de células redondas da 
mucosa da genitália externa de cães machos e fêmeas, adquirida durante o coito, 
através da transferência de células neoplásicas de um animal para outro.  O 
presente trabalho tem por objetivo relatar o caso de tumor venéreo transmissível 
(TVT) em dois cães, um macho e uma fêmea, de um mesmo proprietário. Os cães 
foram encaminhados ao Hospital Veterinário da UnC no mês de abril de 2014 com 
histórico de sangramento genital constante.  Durante a anamnese o proprietário 
relatou que os animais permaneceram sempre juntos e que inicialmente observou 
sangramento peniano no macho concluindo que ocorreu primeiramente a 
transmissão de um animal de rua para o cão macho e este contaminou a fêmea 
posteriormente. Na consulta, durante a realização do exame físico dos pacientes, foi 
observada a presença de massas ulceradas, friáveis, que sangravam com facilidade, 
semelhantes à “couve-flor” nas genitálias dos pacientes. Em seguida os locais foram 
submetidos à coleta de material pela técnica do imprint, que foi realizada colocando-
se uma lâmina sobre o local da lesão. Após este procedimento as lâminas foram 
coradas pelo método do Panótico Rápido e em seguida foram visualizadas em 
microscópio óptico. Os achados citopatológicos descrevem o TVT como células 
ovais ou redondas com bordas citoplasmáticas delimitadas, núcleo oval ou redondo 
e frequentemente excêntrico, cromatina granular e nucléolos proeminentes, relação 
núcleo/citoplasma alta, citoplasma discretamente basofílico com múltiplos vacúolos, 
além de anisocitose, anisocariose, basófila citoplasmática, hipercromasia nuclear e 
macrocariose. A presença de figuras mitóticas e células inflamatórias são outras 
características do TVT. O tratamento com quimioterápico nos animais foi realizado 
com sulfato de vincristina, na dose de 0,75 mg/m², a cada 7 dias. No 
acompanhamento microscópico da evolução do quadro observou-se diminuição do 
número de células íntegras na citologia, pois a proliferação celular tende a diminuir 
devido à ação do quimioterápico. Foram necessárias três sessões de quimioterapia, 
para ambos os animais, para que o tumor reduzisse completamente. 

Palavras-chave: Tumor venéreo transmissível. Citologia. Canino. 
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TERATOMA DE OVÁRIO EMCADELA-RELATO DE CASO 

Bruna S. Rueckl362 
Bárbara Guil363 

Simone B. T Wendt364 

RESUMO: As neoplasias ovarianas são raras e sua incidência é desconhecida, pois 
a maior parte dos relatos na literatura é baseada em estudos de necropsia e 
submissão de biópsias. A baixa ocorrência na espécie canina é provavelmente 
devido à prática da ovariosalpingohisterectomia (OSH) precoce. Os tumores de 
origem germinativa correspondem a aproximadamente 15% dos casos de tumores 
ovarianos, e são classificadas em: disgerminoma, teratomas e teratocarcinomas O 
presente trabalho tem por objetivo relatar um caso de neoplasia ovariana, 
diagnosticada em uma fêmea canina, da raça Pastor Alemão, com 16 anos de idade, 
atendida no Hospital Veterinário da UnC – Canoinhas – SC, em outubro de 2013. O 
animal foi encaminhado para consulta e durante a anamnese o proprietário relatou 
que o animal apresentava paralisia dos membros pélvicos há 15 dias, anorexia, 
diarréia e gemidos de dor.  Ao  exame físico observou-se a presença de uma massa 
abdominal endurecida. Após realização de Raio X a suspeita clínica foi de tumor 
abdominal. O proprietário decidiu realizar a eutanásia pela gravidade do caso e 
idade avançada do animal. Na necrópsia foi encontrado um tumor ovariano unilateral 
de  tamanho de 30cm de diâmetro e aproximadamente 3,6 quilos, que ocupava 
quase toda a cavidade abdominal, suprimindo os outros órgãos. A massa tumoral 
era composta por cartilagem, fibras musculares, tecidos ósseo, adiposo, nervoso e 
conjuntivo. Retiraram-se fragmentos do tumor que foram encaminhados ao 
laboratório de histopatologia do Hospital Veterinário da UnC para análise. O 
diagnóstico final foi de Teratoma de ovário. Teratomas são neoplasias de células 
germinativas de origem ectodérmica, mesodérmica e endodérmica, nas quais 
células de uma ou das três camadas germinativas podem estar presentes. O 
teratoma ovariano é raro nos animais domésticos e caracteriza-se pela composição 
múltipla de tecidos estranhos ao ovário e podem conter folículos pilosos, glândulas 
sudoríparas, cartilagem, fibras musculares, dentes além de tecidos ósseo, adiposo, 
nervoso e conjuntivo. A maioria dos teratomas é do tipo bem diferenciado e benigno, 
malignos são raros e metástases podem ocorrer nos órgão como pulmão, fígado e 
omento.  

Palavras-chave: Teratoma. Ovário. Canino. 

 

                                                           
362

 Universidade do Contestado. Autor responsável. E-mail: brunarueckl@hotmail.com 
 

363
 Universidade do Contestado.  

364
 Universidade do Contestado. E-mail: hamwendt@newage.com.br  

mailto:brunarueckl@hotmail.com
mailto:hamwendt@newage.com.br


261 

 
 

Anais do IV Seminário de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade do Contestado (ISBN: 978-85-63671-09-7) 

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO AERÓBIO E A ZONA ALVO DA FC, NOS 
TREINAMENTOS DOS ATLETAS DE HANDEBOL DA TERCEIRA IDADE DA 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAÍ – SC. 

Wallace Bruno de Souza365 
William Cordeiro de Souza366 

RESUMO: Introdução: De acordo com Bompa (2002) a intensidade no treinamento 
é o componente qualitativo do trabalho que um atleta realiza em dado momento. Já 
o Exercício aeróbio é caracterizado pelo aumentando de consumo de oxigênio do 
organismo (YOSHIGA, 2002), e zona alvo é estabelecida dentro dos limites da FC 
de repouso, e o fator determinante para sua definição é a intensidade do 
treinamento. Todo treinamento deve possuir um limite mínimo para apresentar os 
resultados desejados e um máximo para possibilitar uma boa tolerância (TEIXEIRA, 
2008). Objetivo: O presente estudo pauta-se em uma pesquisa de campo de 
abordagem quantitativa, que teve como objetivo identificar o nível de intensidade do 
exercício aeróbio e da zona alvo da FC, dos atletas nos treinamentos de handebol 
da terceira idade da fundação municipal de esportes de Itajaí - SC. Materiais e 
métodos: O estudo foi realizado com (n=10) atletas do sexo masculino com idade 
média 60 + 9.28. A frequência Cardíaca (FC) foi mensurada a partir do método de 
palpação da artéria carótida, onde a FC foi aferida em repouso e durante as 
atividades dos treinamentos. Para a análise dos dados foram utilizados à estatística 
descritiva: média, desvio padrão (dp) e Frequência de percentual (%). Os dados 
foram analisados através do pacote estatístico BioEstat 5.0. Resultados: Na FC de 
repouso foi encontrada uma média de 71,9 + 7,15, e em atividade 130,6 + 13,52. A 
partir da equação de Sheffield et al (1965) para pessoas treinadas estabelecemos a 
Zona Alvo dos participantes que é de172.8 bpm. Percebeu-se então que os 
participantes atingiram 72 % da zona alvo da frequência cardíaca nos treinamentos. 
Sabendo que esses valores podem sofrer alterações de acordo com os tipos de 
exercícios e intensidades empregados nos treinamentos. Conclusões: Os 
treinamentos de handebol da terceira idade foram caracterizados como treinamentos 
aeróbios, onde a intensidade dos exercícios pode vir a sofrer alterações, 
dependendo dos estímulos, cargas e volumes de treinamento. Nesse ponto de vista 
podemos estabelecer que o handebol da terceira idade também pode ser 
considerado um esporte de alto rendimento, pois o treinamento se encontra com um 
percentual significativo de treinamento. 

Palavras-chave: Intensidade. Exercício aeróbio. Zona alvo. Handebol. Terceira 
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PRÁTICAS RECREATIVAS NA INICIAÇÃO ESPORTIVA INFANTIL: 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Wallace Bruno de Souza367 
Ricardo S. Pinheiro368 

William Cordeiro de Souza369 

RESUMO O presente estudo pauta-se no princípio do brincar na iniciação esportiva 
protagonizada por crianças de 7 a quinze anos da Associação Pró Menor Lar Padre 
Jacó da cidade de Itajaí – SC. Instituição que nos acolheu enquanto estagiários, a 
fim de trabalharmos tais práticas. Foram organizadas e preparadas cinco 
intervenções a serem desenvolvidas com as crianças da instituição, onde a princípio 
seriam trabalhadas as modalidades do voleibol e do handebol, no entanto, por conta 
do pedido do professor de educação física da instituição, fizemos algumas 
adaptações, vindo assim a reformular nossos planos de aula para desenvolvermos 
ações dentro das práticas do voleibol, futebol e atletismo. Para cada intervenção 
proposta contávamos com um plano de aula previamente elaborado, baseado no 
plano de ensino do professor e orientador (respeitando suas colocações e sugestões 
de alteração nas propostas do dia). Ao final de cada intervenção foi discutido com o 
professor de educação física responsável pela instituição sobre a participação e 
desenvolvimento das atividades com as crianças (foco de trabalho). Analisando o 
trabalho desenvolvido na Associação com brincadeiras inseridas no contexto 
educacional à iniciação esportiva, percebe-se que o brincar deve sempre estar 
presente, haja vista que essas crianças buscam esses espaços para se divertir, 
portanto um trabalho bom e eficaz na iniciação esportiva é muito importante haver a 
presença do brincar, da recreação como tecnologia e ferramenta de trabalho para 
um desenvolvimento mais eficaz das propostas em planos de ensino e planos de 
aula. Acreditamos atingir nossos objetivos no que se refere à iniciação esportiva 
concomitantemente a recreação e desenvolvimento do lazer, pois demos 
continuidade ao plano de ensino proposto pela instituição (uma parceria importante), 
assim como dentro da iniciação esportiva, fazer desta prática algo prazeroso, alegre 
e divertido com as crianças envolvidas, iniciando-as em algumas modalidades 
esportivas como o voleibol, futebol e atletismo via o prazer e alegria nos dias em que 
intervimos, ainda que de maneira singela dentro de todo contexto.  

Palavras-chave: Recreação. Iniciação esportiva infantil. Estágio Supervisionado. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE MENINOS PRÉ-ESCOLARES 

William Cordeiro de Souza370 
Izabel Cristina Rodrigues Calliari371 

 Marcos Tadeu Grzelczak372; 
Sérgio Dimas de Paula373 

Luis Paulo Gomes Mascarenhas374 

RESUMO: Introdução: Como em todos os países em desenvolvimento, o Brasil 
também apresenta modificações no perfil nutricional de sua população, conhecida 
como transição nutricional (POPKIN, 2001). Essa transição é caracterizada pela 
prevalência dos déficits nutricionais e ocorrência mais expressiva de sobrepeso e 
obesidade não só na população adulta, mas também em crianças e adolescentes 
(TRICHES; GIUGLIANI, 2005). Objetivo: Portanto, o presente estudo buscou como 
objetivo verificar o estado nutricional de meninos pré-escolares, por meio do método 
antropométrico IMC. Materiais e Métodos: A amostra intencional foi constituída, por 
56 escolares do sexo masculino, com idade entre 4 e 5 anos, todos pertencentes de 
uma escola do município da cidade de Três Barras, Santa Catarina. Para a 
classificação do IMC utilizou-se como referencia as curvas de percentis do Índice de 
Massa Corporal, para idade, conforme padrão de referência do CDC, 2000, 
atualmente recomendado pela OMS. Os dados encontrados foram expressos por 
meio de um estudo descritivo com valores em média, desvio padrão, e em valores 
percentílicos. Recorreu-se ao teste do Qui-quadrado, com um nível de significância 
de 0,05 para verificar a associação entre as frequências percentuais nos resultados 
obtidos. Os dados foram analisados através do pacote estatístico BioEstat 5.0. 
Resultados: Foram encontrados os seguintes valores de massa corporal (kg) 19,6 ± 
3,9; estatura (m) 1,09 ± 6,1 e IMC (kg/m2) 16,3 ± 2,1; IMC esse considerado normal 
pelo CDC (2000).  Os avaliados apresentaram (n=5) 8,92% baixo peso, (n=34) 
60,71% sendo eutróficos, (n=11) 19,64 com excesso de peso e (n=6) 10,71% com 
obesidade. Foi encontrada uma presença de sobrepeso e obesidade em (n=17) 
30,35 % dos avaliados, valor esse considerado significativo (p=0,001). Conclusões: 
Através dos resultados encontrados foi possível verificar que grandes partes dos 
avaliados encontram – se com o peso ideal, mas foi encontrada uma presença 
significativa de sobrepeso e obesidade em 30,35 % dos meninos avaliados.  
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NÍVEL DE PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM MENINAS PRÉ-
ESCOLARES 

William Cordeiro de Souza375 
Luis Paulo Gomes Mascarenhas376 

Marcos Tadeu Grzelczak377 
Sérgio Dimas de Paula378 

Izabel Cristina Ribas Calliari379  

RESUMO: Introdução: O sobrepeso e a obesidade vêm aumentando 
gradativamente com o passar do tempo, e se tornando um problema para a saúde 
pública, além disso, apresenta fatores negativos, tanto na parte estética, quanto no 
aparecimento de doenças (PERREIRA JUNIOR; RIBEIRO, 2010). Objetivo: O 
presente estudo buscou como objetivo verificar através do método antropométrico 
IMC, o nível de prevalência de sobrepeso e obesidade em meninas pré-escolares. 
Materiais e Métodos: A amostra intencional foi constituída, por 46 escolares do 
sexo feminino, com idade entre 4 e 5 anos, todos pertencentes de uma escola do 
município da cidade de Três Barras, Santa Catarina. Foi avaliado o peso e a 
estatura para obtenção de IMC utilizado à seguinte formula: IMC= Peso Corporal/ 
Estatura².  Para a classificação do IMC utilizou-se como referencia as curvas de 
percentis do IMC para idade, conforme padrão de referência do CDC de 2000, 
atualmente recomendado pela OMS. Os dados encontrados foram expressos por 
meio de um estudo descritivo com valores em média, desvio padrão e a 
classificação sendo expressa em valores percentílicos. Recorreu-se ao teste do Qui-
quadrado, com um nível de significância de 0,05 para verificar a associação entre as 
frequências percentuais nos resultados obtidos.  Os dados foram analisados através 
do pacote estatístico BioEstat 5.0. Resultados: Foi encontrado o seguinte valor de 
massa corporal (kg) 18,1 ± 2,44; estatura (m) 1,07 ± 5,2 e IMC (kg/m2) 15,5 ± 1,4; 
IMC esse considerado normal para a idade segundo o CDC (2000). As meninas 
apresentaram (n=2) 4,34% baixo peso, (n=33) 71,73% sendo eutróficos, (n=9) 19,56 
com excesso de peso, e (n=2) 4,34% com obesidade. Foi encontrada uma presença 
de sobrepeso e obesidade em (n=11) 23,9 % das avaliadas, valor esse considerado 
significativo (p=0,001). Conclusões: Através dos resultados encontrados foi 
possível verificar que grande parte das avaliadas encontra – se com o peso ideal, 
mas foi encontrada uma presença significativa de sobrepeso e obesidade em 23,9 % 
das meninas avaliadas.  
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ASPECTOS EMOCIONAIS DA MÃE TRABALHADORA EM UMA EMPRESA DO 
PLANALTO NORTE CATARINENSE 

Joanice de Campos380 
Luciana Maria Mendes381 

Sueli Aparecida Grossel382 
Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch383 

RESUMO: Introdução: A maternidade sempre foi acompanhando as mudanças 
históricas da humanidade, com a chegada da Revolução Industrial o foco se 
direcionou ao acúmulo de bens e capital e as mulheres começam a sair para o 
mercado de trabalho. A figura feminina vem acompanhando a história buscando 
sempre lutar pelos seus direitos de trabalho e vida pública, passando de mães para 
também trabalhadoras, desta forma ajudando no sustento familiar, o que causa 
também um dilema contemporâneo, pois não está presente o tempo todo na 
educação dos filhos, assim acabam quebrando paradigmas históricos. A sociedade 
e as próprias mulheres veem e se apresentam de maneiras diferentes com relação a 
sua forma de ser mãe.  Neste contexto, podem vivenciar sentimentos muitas vezes 
conflitantes em relação ao trabalho e o ser mãe. Objetivos: Mapear os fatores 
emocionais da mãe trabalhadora na sua rotina de trabalho. Verificar os fatores 
emocionais existentes no grupo estudado. Identificar os fatores emocionais que 
influenciam o desempenho no trabalho. Relacionar perfil sócio demográfico com 
fatores emocionais. Materiais e Métodos: Como instrumento de coleta de dados foi 
utilizado um questionário estruturado pelas acadêmicas, aplicado em uma amostra 
de 15 mães de uma empresa do Planalto Norte Catarinense. Os dados foram 
analisadas qualitativa e quantitativamente. Resultados: Os principais resultados do 
estudo demonstraram a variedade de papéis que a mulher exerce. Ela se dedica ao 
trabalho e também à criação de uma família conjugal e parental, assim como aos 
cuidados domésticos. Ao entrar no mercado de trabalho experimenta situações ao 
deixar seus filhos com outras pessoas ou instituições dando origem a fatores 
emocionais que influenciam o seu desempenho no trabalho. A pesquisa indica que 
mães trabalhadoras têm outras expectativas, além de formar família, buscam 
satisfação pessoal e financeira, continuando presente a ideia de que a mulher deve 
dedicar-se ao lar e aos filhos da mesma forma que divide funções com 
companheiros e familiares. Nos últimos tempos, a mulher conquista seu espaço no 
mercado de trabalho recebendo um novo olhar da sociedade, conformando-se da 
necessidade do trabalho para o sustento da família. Seu trabalho está relacionado 
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como fonte de agradecimento por no momento em que está no trabalho, alguém se 
dedica aos cuidados dos filhos, no entanto preocupa-se. Conclusões: Aspirações 
femininas, como casamento e maternidade, vêm sendo rediscutidas. Atualmente 
outras exigências são impostas às mulheres, como ter uma profissão e conquistar 
autonomia financeira. Permanece subentendido o apelo social da realização das 
funções maternas. De modo geral, as mulheres não querem maternidade ou 
trabalho, em suas falas não há termos excludentes, mas sim o desejo de unir 
atividade profissional à função materna conciliando casamento, ascensão 
profissional e cuidados do lar.  

Palavras-Chave: Mulher. Trabalho. Funções maternas. Sentimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


